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Abstract 
This study aims to investigate what factors that affect the inclusion of female coworkers 

in male dominated professions. The study investigates when women is no longer 

considered different in male dominated professions because of their gender, but instead 

are considered as equal because of their profession. The question of the inclusion of 

women in male dominated professions is inspired by the classical question of gender 

integration in workplaces. In this study the question of inclusion is considered a possible 

cultural consequence of integration. The theoretical framework of the study consists of 

Randall Collin’s thoughts on group affiliation, and Rosabeth Moss Kanter’s theory about 

tokenism. These theories are used to analyze the data of the study. The study was 

conducted through a survey that was distributed between three different male dominated 

companies in southern Sweden. The companies where representative of three different 

types of branches: one technical, one electrical and the third an industrial company. The 

study demonstrates that organizational factors are the primary causes that affect the 

inclusion of female coworkers in male dominated professions.    
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1 Inledning 

Begreppet könssegregation består av orden kön och segregation. Ordet kön används för 

att klassificera biologiska varelser utefter deras fortplantningsorgan. Ordet segregation 

betyder avsöndring eller avskiljande (SAOB). Könssegregation innebär således ett 

avskiljande mellan biologiska varelser med hänsyn till deras fortplantningsorgan. Det 

innebär att en könskategori är åtskild från en annan. Könssegregation innebär separation 

mellan grupperna män och kvinnor. Denna separation betyder att olika förväntningar och 

olika normer finns för de båda grupperna. Från barnsben lär sig män och kvinnor vad 

dessa olika förväntningar och normer innebär för dem. Förväntningar och normer följer 

individer genom livet. Mål och aspirationer präglas av vad individer har lärt sig är 

acceptabelt att tycka, känna och agera utifrån många variabler, däriblend hens kön 

(Cohens, 2013). Således är det lätt att förstå varför arbetsmarknaden är ett högst 

könssegregerat område. 

 

Könssegregering associeras ofta med kvinnors underordnade position gentemot män och 

de sämre villkor en sådan position innebär (Bergman, 2004: 8). Inom arbetsmarknaden 

blir de styrda till att arbeta med yrken som inte betraktas som typiskt manliga eller 

inflytelserika (Lindgren, 1985: 40; Cohen, 2013). En individs yrke innebär sociala villkor 

och föreställningar om individen av omgivningen (Ulfsdotter-Eriksson, 2012). Kvinnor 

är ofta överrepresenterade inom deltidsyrken, vårdyrken och grundskoleyrken 

(Occhionero & Nocenzi, 2009). I Sverige arbetar endast 16% av alla anställda kvinnor, 

och 15% av alla anställda män, inom yrken som är jämnt könsfördelade. 70% av alla 

anställda kvinnor i Sverige arbetar med ett kvinnodominerat yrke. 68% av alla män 

arbetar inom ett mansdominerat yrke (SCB, 2016: 58). För att en grupp ska definieras 

som mansdominerad, alternativt kvinnodominerad, måste minst 60% av dess 

gruppmedlemmar vara män, alternativt kvinnor (SCB, 2016: 2). Utifrån ovanstående 

siffror från Statistiska centralbyrån kan det räknas ut att endast 14% av alla anställda 

kvinnor i Sverige arbetar inom yrken som är mansdominerade. 

 

Könssegregering existerar dock inte endast mellan yrken, det existerar även inom yrken 

(Cohens, 2013). Även när män och kvinnor innehar samma yrkestitel på ett 

mansdominerat arbete verkar kvinnor styras till att utföra de arbetsuppgifter som 

betraktas som mindre manliga och mindre inflytelserika (Lindgren, 1985: 40; Åberg, 

2001; Denissen, 2014). Detta kan bero på stereotypa uppfattningar om att kvinnor är 
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avvikande från den manliga normen och gör därför ett sämre jobb. Män i 

kvinnodominerade yrken upplever dock ofta motsatsen. De hyllas ofta då de är avvikande 

från den kvinnliga normen på arbetet (Lindgren, 1985). Individer i minoritet inom yrken 

som domineras av det motsatta könet är synliga då de är avvikande från normen och blir 

dömda efter stereotypa förväntningar (Moss Kanter, 1977). De blir dömda på grund av 

att de har ett avvikande genus. Genus är benämningen för det socialt konstruerade könet 

snarare än det biologiskt konstruerade könet som ordet kön innebär (Hedenus, Björk & 

Gréen, 2015). Det är snarare en benämning för de socialt konstruerade förväntningar som 

tillskrivs ett kön än de fysiska egenskaperna som är karaktäriserande för ett kön (Hedenus 

m fl., 2015).  Kvinnor döms negativt i sina yrken då deras genus är underordnat männens 

genus. Män döms positivt då de är i en överordnad roll gentemot deras kvinnliga 

medarbetare på grund av sitt genus. Detta visar att det strukturella problem som 

könssegregering är, även innebär ett mer kulturellt problem. Kvinnor i minoritet verkar 

ha svårt att inkluderas i sitt yrke på grund av att deras genus konstant verkar erkännas mer 

än deras yrke. 

 

Könssegregering verkar vara olika stark beroende på om ett yrke är lågavlönat eller 

högavlönat (Cohens, 2013). Inkluderingen av kvinnliga medarbetare i ett yrke verkar vara 

mer framgångsrik i högre avlönade yrken än i lägre avlönade yrken. Denna studie 

kommer att undersöka yrken utifrån dimensioner, som lön, som innebär hög och låg 

status. Utifrån Ulfsdotter-Eriksson och Flisbäcks (2011) bok Yrkesstatus: erfarenhet, 

identitet och erkännande ses högstatusyrken i denna studie som högavlönade yrken som 

kräver en utbildning som innefattar mer än fem år på universitet eller högskola. 

Lågstatusyrken är yrken som är lågavlönade och kräver lite eller ingen utbildning 

(Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011: 18). Ett yrkes status kommer i denna uppsats 

definieras utifrån utbildning och lön. Ju högre lön och ju högre utbildning ett yrke kräver, 

desto högre status tillskrivs det. 

 

Ulfsdotter-Eriksson och Flisbäck (2011) pekar på en avgörande aspekt för att inkludering 

av kvinnliga medarbetare i ett mansdominerat yrke ska vara framgångsrik: erkännandet 

av individen i dess yrke. Att erkänna kvinnliga medarbetare i deras yrke snarare än i deras 

genus är en avgörande del i deras välbefinnande. Det innebär att individen ska bekräftas 

i sitt yrke och känna att hen har en betydande roll på arbetet (Ulfsdotter-Eriksson & 
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Flisbäck, 2011: 25). Ordet inkludering definieras, i denna uppsats, som erkännandet av 

en individ i ett yrke utan hänsyn till dennes genus. 

 

1.1 Problem och syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som är relevanta för att förstå 

kvinnors inkludering i mansdominerade yrken. Studien intresserar sig för att förstå när 

kvinnor i mansdominerade yrken inte betraktas som olika sina manliga kollegor på grund 

av sitt kön, utan snarare betraktas som lika sina manliga kollegor på grund av sitt yrke. 

Variationer av inkludering undersöks för att upptäcka mönster för lyckad inkludering av 

kvinnor i mansdominerade yrken. De variationer av inkludering som undersöks är 

inkludering utifrån organisatoriska faktorer, och inkludering utifrån sociala faktorer. För 

att studera syftet har följande forskningsfråga formulerats: 

 

Vilka faktorer är relevanta för att förstå kvinnors inkludering i mansdominerade yrken? 

 

2 Disposition 

Denna uppsats består av nio kapitel: inledning, disposition, forskningsläge, teoretiska 

utgångspunkter, metod, resultat, analys, slutsats och diskussion. I inledningen 

redovisades ämnesvalet och studiens syfte. Dispositionen redovisar uppsatsens struktur. 

Vidare redovisar nästa kapitel den tidigare forskning som förklarar studiens bakgrund och 

dess relevans. I det fjärde avsnittet diskuteras studiens teoretiska utgångspunkter som 

senare används för att analysera resultatet. Sedan följer ett metodavsnitt där en 

beskrivning av undersökningens metod görs, samt en redovisning för de etiska aspekter 

som tagits till hänsyn under studiens gång. Sedan följer resultat-och analyskapitlet 

avsnittet där studiens resultat redovisas och analyseras. Det sjunde kapitlet består utav en 

slutsats. Slutligen förs en disskussion om studiens resultat och analys. 

 

3 Forskningsläge 
I denna del följer en redovisning av tidigare forskning som har bedömts som relevant för 

uppsatsen. De tidigare studierna berör främst tre områden som bedöms vara relevanta för 

studien: könssegregering, makt i mansdominerade yrken, samt inkludering av kvinnliga 

brytare. Det första området som behandlas redovisar forskning som berör den strukturella 

könssegregeringen mellan olika yrken, samt inom olika yrken. Det andra området, makt 
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i mansdominerade yrken syftar till att redovisa hur makt kan utövas i mansdominerade 

yrken mellan män och kvinnor. Det sista området redovisar forskning som berör 

kulturella faktorer som kan vara avgörande för att kvinnliga medarbetare ska erkännas i 

sitt yrke. 

 

3.1 Könssegregation 

Under de senaste decennierna har tillströmningen av kvinnliga arbetare på 

arbetsmarknaden ökat markant. Innan denna tillströmning var kvinnor helt, eller delvis, 

utestängda från arbetsmarknaden (Utredningen om den könssegregerade svenska 

arbetsmarknaden, 2004: 41). Occhionero och Nocenzi (2009) konstaterar i sin studie att  

antalet anställda kvinnor i Europa ökade med 7%, från 51% till 58%, mellan åren 1997 

och 2009. Tillströmningen av kvinnliga arbetare har orsakat en massiv feminisering av 

arbetsmarknaden (Occhionero & Nocenzi, 2009). Denna feminisering av 

arbetsmarknaden tycks ha skapat den extremt könssegregerade arbetsmarknad som 

existerar i olika europeiska länder. Lindgren (1985) menar att en sådan feminisering av 

ett yrke innebar att yrket förlorade inflytande och karriärmöjligheter. Enligt Lindgren har 

män valt att antingen lämna arbetet eller arbeta på en högre position på samma arbetsplats 

när ett förkvinnligande av deras arbete har skett (Lindgren, 1985: 29). Lindgrens studie 

ger en förklarande bakgrund till den könssegregerade arbetsmarknad som synliggörs i 

Occhioneros och Nocenzis studie. I dagens Sverige är kvinnor överrepresenterade inom 

exempelvis vårdyrken, medan män är överrepresenterade inom exempelvis 

byggnadsyrken (SCB 2016: 57). Detta stämmer även överens med hur den europeiska 

arbetsmarknaden ser ut generellt: kvinnor är överrepresenterade inom vård-och 

omsorgsyrken, medan män är överrepresenterade inom konstruktionsarbeten 

(Occhionero & Nocenzi, 2009). 

 

Cohens (2013) förklarar hur kvinnor och män ofta omedvetet styrs till att arbeta inom 

yrken som betraktas som acceptabla för respektive kön. Från barnsben formas individers 

mål och aspirationer efter förväntningar som omgivningen tillskriver individens genus. 

Vad en individ väljer att arbeta med påverkas av könsnormer en individ har lärt sig under 

sin uppväxt (Cohens, 2013). Då majoriteten av den kvinnliga arbetskraften i Sverige 

väljer att arbeta med yrken som domineras av kvinnor, och majoriteten av den manliga 

arbetskraften väljer att arbeta med yrken som domineras av män (SCB, 2016: 58) påvisas 

mönster som stämmer överens med Cohens fynd.  
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Det de som väljer att överstiga könsbarriären på arbetsmarknaden. Åberg (2001), bland 

andra, benämner denna grupp som brytare. Brytare är den grupp människor som väljer 

att ta sig in på yrkesområden som domineras av det motsatta könet. Åberg (2001) menar 

att i de fall där kvinnliga brytare arbetar inom ett mansdominerat yrke tenderar 

arbetsdelningen att bli ojämn. Kvinnliga brytare styrs ofta till arbetsuppgifter som inte 

betraktas som lika viktiga som de arbetsuppgifter deras manliga kollegor utför. Detta är 

en konsekvens av att kvinnor inte blir erkända i sitt yrke på grund av deras tillskrivna 

genus (Denissen, 2014). Då kvinnliga brytare ofta blir tillskrivna negativa egenskaper, i 

förhållande till ett mansdominerat yrke, på grund av deras genus, får de ofta arbeta med 

uppgifter deras manliga medarbetare anser att de är kapabla till att genomföra. När genus 

värderas högre än kompetens på en arbetsplats tenderar män att inta en högre rankad 

position (Yang & Aldrich, 2014), alternativt arbetar de med mer inflytelserika 

arbetsuppgifter än deras kvinnliga kollegor (Lindgren, 1985: 40). Män drar nytta från 

stereotypa fördomar av genus.  

 

Mayes och Pini (2014) beskriver hur organisationer undviker jämlikhetskonflikter på 

mansdominerade arbetsplatser. Genom att låta kvinnor arbeta självständigt och inte 

inkludera dem i arbetsteam gör organisationer kvinnliga medarbetare ansvariga för sin 

egen integrering och inkludering i gruppen. De menar att organisationer och arbetsplatser 

på detta sätt undviker kritik om ojämlikhet. Mayes och Pini (2014) förklarar att när 

manliga och kvinnliga medarbetare hålls åtskilda på arbetsplatsen är situationer där 

problem mellan könen kan uppstå mer sällsynta än på arbetsplatser där män och kvinnor 

arbetar tillsammans. 

 

Ovan ges en förklaring till hur den strukturella könssegregering kan yttra sig på 

arbetsmarknaden och inom olika arbetsplatser. Avsnittet förklarar hur könssegregering 

kan yttra sig och varför den existerar. Detta för att ge en förståelse för de bakomliggande 

orsaker som leder fram till de mer kulturella problem som redovisas i senare avsnitt, och 

som är det huvudsakliga fokuset för denna uppsats. Avsnittets fokus ligger främst på 

kvinnors situation i mansdominerade arbeten, snarare än mäns situation i 

kvinnodominerade yrken, då det är detta fenomen som denna studie avser att undersöka.  
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3.2 Makt i mansdominerade yrken 

Ann Bergman (2004) förklarar att olika positioner tillskrivs olika värden i samhället och 

att de således innehar olika mycket makt. I sociala sammanhang är makt en konstant 

faktor som är beroende av kontextuella och strukturella förhållanden. Det innebär att hur 

makt utövas och av vem det utövas av är beroende av situationens förutsättningar. Inom 

mansdominerade yrken begränsas kvinnors makt på grund av ojämställdhet (Bergman, 

2004: 30, 214). Ofta är de positioner som tillskrivs högre värden associerade med 

maskulinitet (Yang & Aldrich, 2014; Lindgren, 1985: 40). Dessa positioner är ofta 

mansdominerade och innebär stort inflytande och mycket makt (Bergman, 2004: 26; 

Lindgren, 1985: 29). När det inträffar att kvinnor har samma yrkesposition och utför 

samma arbetsuppgifter som män, utgör de ett hot mot de privilegier som män har inom 

yrket (Denissen: 2014; Åberg, 2001: 145; Lindgren, 1985: 40). Lindgren (1985) menar 

att kvinnor i de äldre arbetsåldrarna ses som ett mindre hot mot de manliga arbetarnas 

privilegier än vad kvinnor i 20-30-årsåldern är. Detta innebär att dessa kvinnor lättare 

accepteras av sina manliga kollegor.  

 

Berit Åberg (2001) förklarar att manliga arbetare inte vill att ett förkvinnligande av deras 

yrke ska ske. Ett sätt att hantera kvinnors inträde i deras yrke är att markera gränser för 

manliga och kvinnliga arbetsuppgifter, samt manligt och kvinnligt beteende (Denissen, 

2014; Abrahamsson, 2014; Doan & Portillo, 2017). Lena Abrahamsson (2014) menar att 

genusnormer är mer etablerade på arbetsplatser med en stabil arbetskraft. På arbetsplatser 

där arbetarna ofta stannar kvar på arbetsplatsen under en längre tid är det mindre troligt 

att arbetarnas idéer och tankar ändras. På arbetsplatser där arbetarna har fått etablera sig 

i sina yrkesidentiteter finns även väletablerade genusnormer. Gränserna för manligt och 

kvinnligt beteende är tydligare där än på de arbetsplatser där arbetskraften är rörligare. 

Manliga arbetare på arbetsplatser med stabil arbetskraft tenderar att motarbeta 

organisationers försök att skapa jämlikhet mellan män och kvinnor på arbetsplatser 

genom att betona att de är bättre lämpade för arbetet än sina kvinnliga kollegor 

(Abrahamsson, 2014; Doan & Portillo, 2017).  

 

I en studie av Amy Denissen (2014) beskrivs hur kvinnliga brytare hanterar deras manliga 

kollegors reaktion av deras närvaro i yrket. Kvinnorna måste navigera sig mellan 

könsgränser som bestäms av deras manliga kollegor då de konstant ställs till svars för sitt 

tillskrivna genus. Exempelvis måste de tillåta deras manliga kollegors erbjudande om 
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hjälp, men de får aldrig be om den. Om de skulle vägra hjälpen de blir erbjudna skulle 

deras manliga kollegor antagligen uppfatta dem som tjuriga och otacksamma. Om de 

skulle be om hjälp skulle deras manliga kollegor antagligen uppfatta dem som svaga och 

icke kapabla. Denissen (2014) menar att ett vanligt sätt att hantera denna problematik de 

kvinnliga brytarna ställs inför är att dämpa sina feminina kvaliteter och framhäva sina 

maskulina sidor (Denissen, 2014). Både Denissen (2014) och Åberg (2001) menar att 

detta förmanligande av sin identitet inom yrket är nödvändigt för att de kvinnliga 

brytarnas professionalitet inte ska ifrågasättas. Lindgren (1985) menar att kvinnor 

anpassar sig genom att inte utmana deras manliga kollegors position i yrket och omedvetet 

acceptera sin undergivna position gentemot dem. Hon skriver om hur kvinnor ofta trivs 

bättre med sina manliga kollegor än med sina kvinnliga kollegor, och att de många gånger 

kan vara i konflikt med andra kvinnliga brytare i samma yrke (Lindgren, 1985: 220). 

 

Detta avsnitt förklarar det kulturella och sociala problem som kan existera mellan män 

och kvinnor på mansdominerade yrken. Genom att förstå hur makt utövas och vem som 

har möjlighet att utöva den kan även en förståelse för den hierarkiskt sociala kontexten 

växa fram. Det innebär en förståelse för varför mäns överordnade position och kvinnors 

underordnade position, samt att dessa positioner innebär olika sociala beteenden. 

Kvinnliga brytare är ofta i en underordnad position och de agerar efter de sociala 

beteenden som tillskrivs den positionen. Deras underordnade position innebär att de är 

annorlunda sina manliga kollegor. Detta innebär i sin tur att kvinnliga brytare inte kan 

inkluderas fullständigt i mansdominerade yrken så länge maktfördelningen mellan män 

och kvinnor är ojämn.   

 

3.3 Inkludering av kvinnliga brytare 

Cindy L. Cain och Erin Leahey (2014) undersöker hur formella och informella relationer 

ser ut mellan kvinnor, deras medarbetare och deras chefer. De menar att relationer kan 

vara avgörande för kvinnors trivsel på arbetsplatsen. Mer specifikt är kvinnors relationer 

till kvinnliga kollegor med en hög position på arbetsplatsen avgörande för att de ska känna 

sig trygga i sitt yrke. På mansdominerade arbetsplatser med 15%, eller fler, kvinnliga 

medarbetare är det en större chans att kvinnor trivs bättre än på arbetsplatser med färre 

kvinnliga medarbetare (Cain & Leahey, 2014). Även relationer till andra kvinnor som 

upplever, eller har upplevt, liknande arbetssituation kan få kvinnor att känna sig mer 

trygga i sina yrken (Gains, 2014). Att känna stöd från andra kvinnor är en viktig del i att 
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kvinnor på mansdominerade arbetsplatser ska känna sig socialt erkända i sin yrkesroll. 

Lindgren (1985) skriver också om hur kvinnor trivs bättre i mansdominerade yrken om 

det finns andra kvinnor på samma arbetsplats, dock menar hon att behöver de inte 

nödvändigtvis måste trivas med varandra för att trivas i yrket. 

 

Ulfdotter-Eriksson och Flisbäck (2011) skriver att erkännandet av en individ i ett yrke är 

betydelsefullt för dennes välbefinnande. Organisatoriska faktorer kan vara avgörande för 

att kvinnliga medarbetare ska känna sig erkända i sitt yrke. Att ha en bra kommunikation 

med sina chefer och och kollegor, att känna sig hörd av andra, skapar en känsla för 

individen att hon är accepterad som sin yrkesroll snarare än som kvinna  (Gains, 2014). 

Lika belöning är också en organisatorisk faktor som påverkar detta. Män belönas ofta 

bättre än deras kvinnliga kollegor trots att de utför samma arbete. De får högre lön och 

har lättare att få löneökning och befordran (Buchanan, 2014). Detta beror ofta på att kön 

och genus ofta värderas högre än kompetens (Yang & Aldrich, 2014). Organisatoriska 

förändringar tar lång tid att utföra (Abrahamsson, 2014). Kvinnor kan inte förlita sig på 

dem. De måste själva våga stå upp för att de ska behandlas jämbördigt med sina manliga 

kollegor. Genom att inte längre acceptera ojämlika förutsättningar, och genom att kräva 

lika belöningsgrunder kan kvinnor själva påverka sin och andra kvinnors arbetssituation 

på mansdominerade arbetsplatser (Buchanan, 2014). 

 

Ovan har visats att den kulturella aspekten av mansdominerade arbetsplatser är en aktuell 

faktor för kvinnors trivsel i sitt yrke. Avsnittet förklarar att organisatoriska och sociala 

faktorer påverkar en kvinnas inkludering i ett mansdominerat yrke. Dock är detta avsnitt 

mer inriktat på att klargöra vilka variabler som kan vara avgörande för en lyckad 

inkludering av kvinnliga brytare i mansdominerade yrken, snarare än att förstå den 

hierarkiskt sociala kontexten och dess följder på en arbetsplats som förgående avsnitt är 

inriktat på. Avsnittet visar att kvinnliga brytares inkludering i mansdominerade yrken är 

möjlig, men att den är beroende av organisatoriska och sociala faktorer.  

 

3.4 Kritisk reflektion 

Den tidigare forskning som presenteras i studien har valts ut då den har bedömts som 

relevant för studiens syfte. Texterna som valts ut förklarar de bakomliggade orsakerna till 

problemet, hur problemet yttrar sig, samt förklarar vad som är avgörande för att problemet 

ska lösas. Dock är det värt att notera att en del av den tidigare forskningen är relativt 
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gammal och därmed finns det en risk att den även är daterad. Exempelvis är Gerd 

Lindgrens avhandling skriven 1985. I det första avsnittet av detta kapitel används 

Lindgrens avhandling främst för att ge en bild av den historiska bakgrunden till dagens 

könssegregerade arbetsmarknad. Då kan Lindgrens avhandling argumentera självständigt 

på grund av att det är en äldre text. När Lindgren används i andra avsnitt stöds hennes 

argument med annan, mer modern, forskning som argumenterar liknande. Genom att låta 

avhandlingar och artiklar stödja sig mot varandra kan de lättare täcka upp aspekter som 

de inte kan täcka självständigt. De stöds även av allmänt tillgängliga dokument som 

exempelvis har producerats av Statistiska centralbyrån och Regeringen. Således 

argumenteras att den äldre forskningen inte nödvändigtvis är daterad.  

 

Det finns en risk att en del av forskningen inte är relevant för svenska förhållanden då 

många av studierna är utförda i andra länder. Exempelvis är ett antal av undersökningarna 

utförda i USA. På samma sätt som de äldre studierna försöker stödjas och med hjälp av 

modernare forskning, försöker även de utländska studierna stödjas och utvecklas med 

hjälp av svensk forskning eller med svensk statistik från Statistiska centralbyrån. Dock 

används vissa utländska forskningsresultat självständigt. Exempelvis har Occhioneros 

och Nocenzis artikel använts självständigt för att påvisa att könssegregation inom 

arbetsmarknaden inte endast är ett svenskt fenomen.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel redogörs studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet beskriver två teorier 

som är grundläggande för undersökningen. Den första teorin som redovisas är Randall 

Collins teori om grupptillhörighet. Den andra teorin som bedömts som relevant för 

undersökningen är Rosabeth Moss Kanters teori om tokenism.  

 

4.1 Grupptillhörighet  

I boken Den sociologiska blicken (2008) förklarar Randall Collins hur grupptillhörighet 

skapas och varför grupptillhörighet är viktigt för en individ. Grupper och samhällen bildas 

då grupptillhörighet innebär fördelar som individen inte hade kunnat uppnå självständigt. 

Collins menar att dessa viktiga fördelar gör bildandet av en grupp eller ett samhälle till 

en rationell handling.  
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Collins teori förklarar sociala beteenden och skapandet av grupper. I denna teori är den 

sociala kontexten central för att kunna analysera sociala mönster och beteenden. För 

denna studie är arbetsplatsen den sociala kontexten, och det som analyseras är sociala 

beteenden mellan medarbetare. Den tidigare forskningen förklarar att en typisk 

gruppering på mansdominerade arbetsplatser sker efter kön, där män utgör den etablerade 

gruppen. Kvinnor på arbetsplatsen strävar efter att ingå i den etablerade gruppen då ett 

medlemskap medför fördelar som de inte kan ta del av utanför den etablerade gruppen. 

De begrepp som används för att kunna analysera sociala mönster är sociala ritualer och 

moral.  

 

4.1.1 Sociala ritualer och moral 

Collins teori om sociala ritualer används för att förstå hur inkludering sker. Det är genom 

sociala ritualer som inkluderingen av individer i en grupp sker. Collins (2008) menar att 

gruppens solidaritet och gemenskap stärks genom de sociala ritualerna som sker inom 

gruppen. De sociala ritualer en grupp utför tillsammans skapar en emotionell upplevelse 

för de individer som ingår i gruppen. När den emotionella upplevelsen är stark stärks 

också banden mellan gruppmedlemmar. Individers fysiska närvaro är essentiell för att de 

ska kunna skapa en känsla av samhörighet till varandra. Genom dessa ritualiserade 

handlingar skapas en känsla hos individen av att vara en del av ett kollektiv (Collins, 

2008: 54). Utifrån denna teori borde grupptillhörigheten och solidariteten till medarbetare 

stärkas för de anställda som deltar i aktiviteter på och utanför arbetsplatsen. Detta ger en 

inblick till varför vissa individer är starkt inkluderade i gruppen, medan andra inte är det.  

 

Vidare menar Collins (2008) att det finns sociala ritualer som är formella och sociala 

ritualer som är naturliga. En formell ritual består av organiserade och planerade 

gemensamma handlingar som exempelvis ett evenemang. En naturlig ritual är mer 

spontana gemensamma handlingar. De äger rum vid exempelvis ett samtal. Collins 

benämner denna typ av social ritual som interaktionsritual (Collins, 2008: 64). Således 

sker formella sociala ritualer på arbetet främst när en arrangerad aktivitet eller övning 

sker tillsammans med kollegor. En interaktionsritual sker i det vardagliga mötet med 

andra kollegor. Båda dessa former av sociala ritualer skapar emotionella upplevelser 

mellan individer som stärker deras band till varandra och till gruppen.  

 

Vidare förklarar Collins (2008) att gruppens upplevda känsla av samhörighet binds till ett 

ideal. Idealet är något fullkomligt i gruppmedlemmarnas ögon. Det är deras idé om 
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perfektion. Idealet stärker tryggheten och solidariteten individer känner till gruppen 

(Collins, 2008: 55). Den tidigare forskningen, som bedömts som relevant i denna studie, 

förklarar att män ofta markerar gränser för kvinnligt och manligt beteende på 

arbetsplatsen. Detta indikerar att det finns en form av idealarbetare i mansdominerade 

yrken, och kvinnor är inte representativa för denna idealarbetare. Således måste män vara 

det. Detta perspektiv tillåter en förståelse till kvinnors ofta sämre ställning i 

mansdominerade yrken. Denna förståelse kommer vidare diskuteras i nästa stycke om 

moral.  

 

Genom att förstå en mansdominerad grupps moral, alltså de regler som bestämmer vilket 

beteende och vilka handlingar som är rätt och fel, förstås även hur exkludering av 

kvinnliga medarbetare sker. Collins (2008) menar att det, i en grupp, existerar ett 

underförstått figurativt kontrakt mellan gruppmedlemmar. Detta kontrakt utgår från att 

individer får ut fler fördelar från att vara en gruppmedlem snarare än en isolerad individ. 

Kontraktet vilar på gruppmedlemmarnas solidaritet, alltså tillit till varandra. Det är en 

form av trygghet för medlemmarna, det föreskriver deras rättigheter och skyldigheter som 

medlemmar av gruppen (Collins, 2008: 25). Då detta kontrakt ofta verkar innebära fler 

fördelar än nackdelar kan detta förklara varför män i mansdominerade yrken håller 

varandra ansvariga till att reproducera, vad de menar är, maskulinitet. Vidare kan det även 

vara förklarande till varför kvinnor verkar föredra att umgås med sina manliga kollegor 

än med sina kvinnliga kollegor. Kvinnors relationer till varandra blir intressant ur detta 

perspektiv då det kan ge en förklarande ingång till varför endast formella relationer till 

kvinnor i högre positioner verkar vara intressanta för kvinnliga brytare.  

 

Collins (2008) menar att regler för hur individer ska, eller inte ska, handla föreskrivs av 

gruppen. Det är i sociala sammanhang som handlingen får en moralisk mening. Om 

handlingen är till fördel eller nackdel för individen är inte relativt för gruppen, handlingen 

är endast relativ för gruppen om den är moraliskt rätt eller fel. Moral formas av gruppens 

värderingar och ideal. Det är i gemenskapen som moralen skapas och stärks (Collins, 

2008: 50). Om individens handlingar kan förklaras av gruppens moral kan kvinnors 

utanförskap och, många gånger, underfallenhet i mansdominerade yrken också förklaras. 

Exempelvis är det män som bestämmer regler för manligt och kvinnligt beteende genom 

att hålla varandra ansvariga till att reproducera maskulinitet, samt markera de kvinnliga 

brytarnas genus och hålla dem till svars för det. Genom att hålla varandra ansvariga för 
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manligt beteende skapar de ett kontrakt mellan varandra och regler för hur de ska 

upprätthålla kontraktet.  

 

4.2 Kvinnor i minoritet 

Rosabeth Moss Kanter menade att en arbetares prestation påverkas olika om denne är i 

minoritet eller i majoritet på en arbetsplats. Hennes undersökning gjordes på ett företag 

där män var i tydlig majoritet gentemot sina kvinnliga medarbetare (Kanter, 1977: 29). 

Hon studerade effekterna av kvinnors upplevelser som en minoritet på arbetsplatsen. Hon 

kom fram till att tre olika faktorer (synlighet, kontrast och assimilering) bidrog till att ge 

kvinnorna en “token”-status på arbetsplatsen (Kanter, 1977: 210). 

 

Moss Kanters teori används som ett komplement till Collins teori. Det är en genusteori 

som möjliggör förståelsen för hur genus kan vara avgörande för inkludering. Teorin 

förklarar sociala beteenden mellan en majoritetsgrupp och en minoritetsgrupp utifrån ett 

genusperspektiv. Det innebär en förklaring om hur individer agerar och reagerar med 

varandra beroende på kön, genus, samt om de tillhör en majoritetsgrupp eller 

minoritetsgrupp. Moss Kanter (1977) menar att där kvinnor befinner sig i stark minoritet 

gentemot män tenderar kvinnor att ses som en symbol för den grupp de representerar: 

kvinnor. De är då, vad Moss Kanter benämner som, tokens. För hen som bär den innebär 

denna “token”-status mindre makt och sämre möjligheter. Begreppen synlighet, kontrast 

och assimilering används för att kunna analysera kvinnors situation i mansdominerade 

yrken. 

 

4.2.1 Tokenism 

Moss Kanter skiljer mellan tre olika typer av token-situationer: synlighet, kontrast, samt 

assimilering. Synlighet innebär att kvinnliga medarbetarna syns mer, eller mindre, än 

manliga medarbetare på grund av sitt kön, både av kollegor och chefer. Att vara en synlig 

kvinna på en mansdominerad arbetsplats innebär att hennes fel och snedsteg 

uppmärksammas mer än de fel och snedsteg hennes manliga medarbetare gör. Hon har 

då mer press på sig att prestera bättre än sina manliga arbetare, trots att de gör samma 

arbete (Moss Kanter, 1977: 210).  

 

Med kontrast menar Moss Kanter att män på en mansdominerad plats blir mer medvetna 

om sin kultur som män. För att inte förlora sin kultur vill män gärna påängtera de likheter 
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de har med varandra och markera de skillnader som finns mellan dem och kvinnor. 

Kvinnor, som är i minoritet, får tydliga signaler om i vilka förutsättningar som de kan 

delta i kulturen. Kontrasteffekten kan då innebära isolering och utanförskap för kvinnor. 

Kvinnor som är accepterade i kulturen förväntas vara lojala gentemot gruppen. Ett sätt att 

visa sin lojalitet kan vara att avvisa andra kvinnor (Moss Kanter, 1977: 211). 

Kontrastsituationen kan vara förklarande till varför män på mansdominerade arbetsplatser 

måste markera gränser för manligt och kvinnligt beteende. De vill inte att ett 

förkvinnligande ska ske av deras arbetsplats. Vidare förklarar även situationen varför 

kvinnor verkar föredra att umgås med sina manliga kollegor snarare än sina kvinnliga 

kollegor. Om de får vara en del av den maskulina kulturen kan det dock kräva att de måste 

motsätta sig den feminina kulturen. Det kan innebära att kvinnor, som den tidigare 

forskningen menar, dämpar sina kvinnliga tendenser och framhäver sina mer maskulina 

sidor i sociala sammanhang. Det kan även innebära att kvinnor också behandlar sina 

kvinnliga medarbetare som annorlunda och utanför den huvudskakliga gruppen. 

 

Moss Kanter menar att assimilering är det fenomen som inträffar när en person som är i 

minoritet inte ses som en individ. Personen avviker från gruppen och ses inte som en 

individ. Därmed döms ofta kvinnor efter stereotypa förutsättningar och generaliseringar 

på mansdominerade platser. På platser där män är i majoritet blir kvinnor ofta därmed 

tilldelade en roll som är begränsad efter de egenskaper som män tillskriver dem (Moss 

Kanter, 1977: 211). Ur detta perspektiv väcks en förståelse för varför kvinnliga brytare 

tillskrivs ett genus utifrån sitt kön. De stereotypa förväntningarna manliga kollegor har 

på de kvinnliga brytarna, som token-personer, ligger till grund för deras beteende mot 

deras kvinnliga kollegor. 

 

5 Metod och material 
Följande kapitel beskriver den valda metoden för att undersöka uppsatsens syfte. Den 

första delen motiverar varför valet av metoden gjordes. I den andra delen redovisas 

studiens urval och avgränsningar samt hur dessa gjordes. Sedan följer en redogörelse för 

hur enkäten har konstruerats och hur insamlingen av det empiriska materialet har gått till. 

Vidare redogörs de etiska överväganden som gjorts under uppsatsarbetets gång. Detta 

följs av en diskussion av uppsatsens reliabilitet och validitet. Slutligen görs en 

redovisning av de index som har skapats för att undersöka uppsatsens syfte.  
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5.1 Val av metod 

För att undersöka uppsatsens syfte har en kvantitativ metod valts att genomföras. 

Undersökningen gjordes i form av en webbenkät. En kvantitativ metod gör det möjligt att 

mäta variabler och undersöka relationer mellan olika variabler (Creswell, 2009: 4). En 

sådan metod möjliggör identifieringen av variabler som är relevanta för att förstå hur 

kvinnor erkänns och inkluderas i sitt yrke, samt hur de variablerna relaterar till varandra. 

En kvantitativ metod är lämplig då en forskare vill ha konkreta siffror över 

undersökningsmaterialet (Eliasson, 2013: 29). I denna undersökning behövs konkreta 

data som berättar om specifika variabler och hur de påverkar varandra. Detta då 

inkludering verkar vara ett relativt nytt fenomen att studera. En kvantitativ studie tillåter 

oss att observera om problemet existerar och hur det tar sig i uttryck. Följande studie 

avser att undersöka hur organisatoriska och sociala faktorer relateras till inkluderingen av 

medarbetare i olika yrken. Således kan studien försöka klargöra vilka faktorer som är 

relevanta för kvinnors inkludering i mansdominerande yrken. 

 

5.2 Urval och avgränsningar 

I detta avsnitt av kapitlet följer en redovisning för vilka urval som har gjorts under 

studiens gång, samt vilka avgränsningar som har gjorts.  

 

5.2.1 Yrken och arbetsplatser 

Då denna undersökning är bred kan det tyckas problematiskt att välja ut ett eller ett par 

enstaka yrken som är representativa för mansdominerade hög-och lågstatusyrken. Många 

yrken, speciellt högstatusyrken, existerar oftast i små skalor på olika företag. Antalet 

kvinnor i mansdominerade yrken är ofta få i relation till antalet män. Vid en kvantitativ 

studie skulle detta innebära att ett stort antal företag skulle acceptera att deras anställda i 

det specifika yrket skulle få delta i undersökningen.  Således har valet att undersöka 

mansdominerade yrken på arbetsplatser gjorts. Respondenterna har, i enkäten, fått 

besvara frågan om vad deras yrkestitel är. På detta sätt har de respondenter som inte 

arbetar i ett mansdominerat yrke, utan snarare endast på en mansdominerad arbetsplats, 

rensats ut från urvalet. Vidare har de även fått besvara frågorna om vad de tjänar i 

månadslön, samt vilken utbildning de har. Utifrån dessa frågor har respondenternas yrken 

kategoriserats som hög-eller lågstatusyrken.  
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Till en början gjordes försök till att begränsa företagen till företag inom teknikbranschen. 

På grund av det svaga intresset hos företag att delta i studien kunde inte en sådan 

begränsning göras. Således gjordes valet att låta de mansdominerade företagen, oavsett 

bransch, som visade ett intresse för studien delta. Kraven som företagen var tvungna att 

uppfylla var att de skulle vara mansdominerade, samt att de skulle vara stora företag där 

åtminstone 100 anställda arbetade. Det sistnämnda kravet valdes med åtanken att det 

skulle maximera chansen för att få svar från så många respondenter som möjligt. Detta 

visar att företagen som ingår i studien har valts ut genom ett kvoturval. Det innebär att de 

uppfyller ett antal förutbestämda kriterier för att kunna delta i undersökningen (Eliasson, 

2013: 50). Respondenterna i denna studie kom främst från två företag: ett teknikföretag 

och ett energiföretag i södra Sverige. Ett fåtal respondenter kom från ett industriellt 

företag i södra Sverige. 

 

5.2.2 Deltagare 

Deltagarna i denna studien var tvungna att uppfylla ett specifikt krav: de var tvungna att 

arbeta inom ett mansdominerat yrke på ett av de företag som valdes ut till studien. 

Eftersom att det var viktigt att både lågstatusyrken och högstatusyrken var representerade 

bland respondenterna fanns det inga krav om att arbeta med specifika yrken. Vidare 

gjordes valet att inte endast begränsa sig till kvinnliga informanter. Detta då det bedömdes 

vara viktigt att kunna säga något om kvinnors situation, därmed måste kvinnors 

erfarenheter och åsikter sättas i kontext till en annan grupps erfarenheter och åsikter. På 

detta sättet kan jämförelser göras mellan grupperna för att se om deras erfarenheter skiljer 

sig från varandra.  

 

Respondenterna som ingår i denna undersökning har valts ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär ett urval av respondenter som finns 

till hands. Denna sorts urval försvårar generaliseringar av populationen (Eliasson, 2013: 

50). Inledningsvis fanns en förhoppning om att göra ett kvoturval, dock var detta svårt att 

åstadkomma. Det var svårt att få tag på företag som var villiga att låta sina anställda delta 

i denna undersökning. Därmed kunde ingen begränsning av företagsbranscher göras 

utöver att det är mansdominerade branscher och mansdominerade yrken som undersöks. 

Således gjordes valet att göra ett bekvämlighetsurval. 
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5.3 Enkätkonstruktion och datainsamling 

Vid konstrueringen av en enkät eller intervju är det viktigt att formulera frågor som ger 

forskaren de data som hen vill ha (Eliasson, 2013: 36). Denna undersökning har 

genomförts i form av en enkät. Enkäten konstruerades med ambitionen av att få en så 

bred helhetsbild som möjligt av kvinnors inkludering i sina yrken. 50 påståenden 

utformades för att fånga respondenternas erfarenheter och åsikter. Variabler som 

definierats av den tidigare forskningen och teorin som avgörande för kvinnors sociala 

beteende och trivsel i mansdominerade yrken operationaliserades till enkätfrågor. 

Påståendena, förutom de som behandlar födelseår och yrkestitel, är slutna. Slutna frågor 

eller påståenden innebär att det på förhand finns ett antal angivna svarsalternativ som 

respondenten får välja mellan (Eliasson, 2013: 37). Eliasson (2013) menar att det finns 

många fördelar då en forskare använder sig av slutna frågor. Däribland att det är lätt att 

arbeta med dem och tolka dem. Dock menar hon att det även finns en stor nackdel med 

att använda sådana typer av frågor. Denna nackdel är att forskaren kan missa 

svarsalternativ som respondenterna anser besvarar frågan bättre än de svarsalternativ som 

finns. I enkäten till denna studie var frågorna främst formulerade som påståenden som 

respondenterna fick ta ställning till. Dock fanns det påståenden som kunde ha erbjudit fler 

svarsalternativ. Detta diskuteras vidare i avsnittet Bortfall och kritik mot 

enkätundersökningen.  

 

Enkäten som användes i denna undersökning var en webbenkät. I kontakt med företagen 

tillfrågades de om de föredrog en fysisk pappersenkät eller en webbenkät. Då de inte ville 

att för mycket av deras anställdas arbetstid skulle gå åt till att besvara en enkät tyckte de 

att en webbenkät var att föredra. Ett par företag ombads dela ut en fysisk kopia av enkäten 

då det bedömdes underlätta för anställda utan regelbunden tillgång till dator att besvara 

enkäten. Dock valde endast ett företag att göra detta som ett komplement till 

webbenkäten. På grund av problematiska omständigheter delades pappersenkäten ut 

relativt sent och var tvungen att bli tillbakadragen efter endast ett par dagar. Således gav 

inte pappersenkäten några svar. Detta diskuteras mer i avsnittet insamling av datamaterial 

nedan. Webbenkäten konstruerades genom webbsidan www.webbenkater.com. Sidan 

rekommenderades då den kunde garantera att de etiska kraven angående konfidentialitet 

och nyttjande inte kunde brytas genom val av webbsida. Efter att ha läst webbsidans 

integritetspolicy bedömdes webbsidan vara säker. En länk till hemsidan skickades till 

personalansvariga på företagen. De vidarebefordrade denna länk till företagens anställda. 

http://www.webbenkater.com/
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Enligt Eliasson (2013) är en fördel med att använda sig av en kvantitativ 

enkätundersökning då forskaren kan förbereda arbetet med materialet på förhand. När 

enkäten hade skickats ut till företagen påbörjades kodningsprocessen. De frågor som 

enkäten behandlade kodades in i statistikprogrammet SPSS. När enkätsvar började 

komma in kodades de in i programmet efter hand. Genom att arbeta med datan 

kontinuerligt på detta sätt blev det lätt att se när enkätsvaren började avta och påminnelser 

behövdes skickas ut. 

 

5.4 Bortfall och svarsfrekvens 

Av 376 potentiella respondenter var det 97, ungefär en fjärdedel, som besvarade enkäten.  

2 respondenter valde att inte avsluta enkäten. 3 respondenter rensades bort då de inte 

ansågs uppfylla kriteriet om att inneha ett mansdominerat yrke. Sammanlagt var det 92 

respondenter som deltog och slutförde enkätundersökningen. Eljetsson (2015) menar att 

bortfall är en vanligt förekommande företeelse, men att ett sätt att minska bortfallet är att 

skicka ut påminnelser. Efter att företagen hade skickat ut enkäten en första gång till deras 

anställda ombads de skicka ut påminnelser vid två separata tillfällen. Påminnelserna 

ökade deltagandet i enkätundersökningen, men majoriteten av respondenterna besvarade 

enkäten innan första påminnelsen hade skickats ut.  

 

Eljertsson (2015) menar att motivation är en avgörande faktor för att öka deltagandet i en 

enkätundersökning. Den viktigaste formen av motivation är inre motivation. Det innebär 

att respondenterna ska känna att de vill besvara enkäten då de tycker att den är intressant. 

Den låga svarsfrekvensen i denna enkätstudie skulle kunna förklaras med att enkäten inte 

väckte ett stort intresse bland de potentiella respondenterna. Vidare kan respondenters 

motivation höjas eller sänkas beroende på hur välformulerad enkäten är. (Eljertsson, 

2015: 40) I efterhand finns det vissa enkätfrågor som skulle ha kunnats utvecklas och 

erbjuda fler svarsalternativ. Exempelvis kunde frågan som utreder hur respondentens 

familjekonstellation såg ut under hens uppväxt erbjuda ett svarsalternativ som klargjorde 

om föräldrarna var skilda. Alternativt kunde en  fråga ha formulerats för att behandla detta 

direkt genom att låta respondenten ta ställning till om deras föräldrar var skilda eller inte.   
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5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets fyra etiska krav har tagits till hänsyn under uppsatsens gång: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990: 6). I ett medföljande missivbrev till enkäten redogjordes hur de 

etiska kraven används i denna studie och hur de påverkar respondenterna. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska “informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forsknings-uppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 1990: 7) Vid första kontakt 

med företagen förklarades studiens syfte, att studera vilka faktorer som är relevanta för 

inkluderingen av kvinnliga medarbetare i yrket. Detta förklarades även för 

respondenterna i enkätens medföljande missivbrev. Respondenterna fick även ta del av 

information om de andra etiska kraven som följer nedan. 

 

Samtyckeskravet innebär att “deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 1990:9). I missivbrevet blev respondenterna informerade om att deras 

deltagande var frivilligt. De blev även informerade om att de kunde avbryta enkäten när 

som helst, samt att de kunde kontakta mig om de ångrade sin medverkan och ville att den 

information de hade uppgett inte längre skulle vara aktuell för studien. I missivbrevet fick 

de även uppgifter om hur de skulle komma i kontakt med mig. 

 

Enligt konfidentialitetskravet ska “uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 1990: 12) Alla 

respondenter blev informerade i missivbrevet om att inga personuppgifter används i 

studien, och att ingen obehörig person kan identifiera individer i studien. Ingen 

information om företagen eller respondenterna har spridits till personer som inte är 

behöriga till den informationen. Detta krav var viktigt att ta hänsyn till i valet av webbsida 

där enkäten skulle skapas. I den valda webbsidans integritetspolicy står det: “enuvo 

förpliktar sig att inte på något sätt ge vidare personlig information eller enkätresultat till 

tredje parter” (www.webbenkater.com/integritetspolicy). Det innebär att respondenternas 

enkätsvar är skyddade från obehöriga personer.      

 

Nyttjandekravet innebär att “uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 1990: 14) Alla respondenter fick 

http://www.webbenkater.com/integritetspolicy
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läsa i missivbrevet att alla uppgifter som de uppgav i enkäten endast skulle användas i 

denna studie. Även här var det som står om enuvos integritetspolicy i ovanstående stycke 

viktigt att ta hänsyn till. Det citat som refereras till webbenkaters webbsida garanterar 

dels att respondenters identitet inte kommer att avslöjas genom webbsidan, och dels att 

de enkätsvaren som respondenterna har uppgett inte kommer att kunna ses av någon som 

inte har behörighet till dem.    

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet behandlar en frågas tillförlitlighet. En hög reliabilitet innebär att resultatet 

skulle kunna replikeras flertalet gånger utan större förändringar (Eljertsson, 2015: 111). 

En forskare kan skapa index av flertalet frågor för att kontrollera deras reliabilitet. Då det 

finns flera variabler som tillsammans är tänkta att mäta ett visst förhållande kan de 

kontrolleras mot varandra. Genom att beräkna variablernas Cronbach’s alpha kan deras 

reliabilitet kontrolleras. (Eljertsson, 2015: 98) På detta sätt har reliablitetsanalyser gjorts 

mellan de variabler som sedan har konstruerats till index. 

 

En frågas validitet avgör om frågan mäter det den avser att mäta (Eljertsson, 2015: 108). 

Studiens undersökningsobjekt är inkludering. Inkludering mäts genom att undersöka hur 

variabler som bedömts indikera inkludering, eller exkludering, påverkas av de två index 

som konstruerats i undersökningen. Indexen har konstruerats utifrån variabler som mäter 

olika typer av organisatoriska faktorer och sociala faktorer. 

 

5.7 Index 

I studien skapades två index. Ett som mäter respondenternas generella erfarenheter av och 

åsikter om sin arbetsmiljö, samt ett som mäter deras generella erfarenheter av sociala 

beteenden på arbetsplatsen. Indexen skapades som oberoende variabler för att undersöka 

hur organisatoriska och sociala faktorer påverkar andra variabler. Exempelvis undersöks 

hur höga indexvärden i organisationsindexet påverkar variabler som indikerar 

inkludering. Det första indexet konstruerades utifrån nio variabler som mätte 

respondenternas synpunkter om olika organisatoriska faktorer. Variablerna mätte 

respondenternas erfarenheter och åsikter angående jämställdhet och trygghet på 

arbetsplatsen. I denna uppsats innebär begreppet trygghet i relation till ett yrke eller en 

arbetsplats att individen anser sig veta under vilka villkor hen är anställd, och vad som 

påverkar hens arbetssituation. Detta index inspirerades av Moss Kanters tankar om den 
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organisatoriska strukturen påverkar individens position i ett yrke (Moss Kanter, 1977: 

95). Det andra indexet konstruerades utifrån åtta variabler som mätte sociala mönster 

mellan respondenterna och deras kollegor. Variablerna mätte om de umgicks med 

kollegorna på arbetstid, om de umgicks med dem på fritiden, samt om de ansåg sig 

inkluderade av sina kollegor i sociala sammanhang. Indexet skapades för att ge en 

alternativ förklaring till det organisationsindexet.   

 

6 Resultat och analys 

Detta kapitel redovisar resultaten från enkätundersökningen. Utifrån uppsatsens syfte 

kommer resultaten belysas tematiskt. Inledningsvis redovisas bakgrundsvariabler som 

bedöms vara beskrivande för vilka respondenterna är. Sedan följer en redovisning av hur 

organisationsindexet påverkar de beskrivande variablerna, vilket följs av en redovisning 

om hur indexet påverkar utvalda variabler som indikerar inkludering. En redovisning görs 

över hur det sociala indexet påverkar de beskrivande variablerna, samt de variabler som 

indikerar inkludering. Slutligen redogörs resultatet för diskriminering och hur det 

påverkas av de båda indexen. I dessa delar är de två indexen de oberoende variablerna. I 

slutet på varje avsnitt görs en teoretisk analys utifrån Randall Collins teori om 

grupptillhörighet och Rosabeth Moss Kanters teori om tokenism. 

 

6.1 Respondenternas bakgrund 

Respondenternas bakgrund redogörs för att ge läsaren en bild av vem det är som deltagit 

i undersökningen. Till en början redovisas variablerna ålder, utbildning och lön, som 

sedan sätts i relation till variabeln kön. Sedan görs en teoretisk analys utifrån resultatet. 

Det är viktigt att notera att variablerna lön och utbildning är tecken på yrkesstatus men 

att de undersöks separat från varandra. Detta då de bedömts vara mer intressanta var för 

sig. I detta avsnitt är kön den oberoende variabeln. 

 

6.1.1 Ålder och kön 

Som förut nämnts i avsnittet Bortfall och kritik mot enkäten var det totalt 95 respondenter 

som besvarade och avslutade enkäten. Dock bedömdes 3 av respondenternas svar som 

icke intressanta då de inte bedömdes arbeta med ett mansdominerat yrke. Av de 92 

respondenter som kvarstod var 65% män och 35% kvinnor.  
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Tabell 1: Tabell över respondenternas kön 

Kön Frekvens Procent Total 

Kvinnor 32 35 32 

Män 60 65 60 

Total 92 100 92 

 

Respondenternas ålder sträckte sig från 19 år till 67 år. Medelåldern var 43 år med en 

standardavvikelse på ungefär 10 år. De flesta som besvarade enkäten var mellan åldrarna 

33 och 53 år. Givet respondenternas medelålder är det rimligt att anta att de har en relativt 

lång arbetslivserfarenhet.  

 

En bivariat korrelationsanalys av variablerna fann ett korrelationsvärde på r=-0,013 som 

inte var signifikant. En korstabellsanalys av ålder och kön visade att 13% av de kvinnliga 

respondenterna och 10% av de manliga respondenterna under 30 år. 25% av de kvinnliga 

respondenterna, och 33% av de manliga respondenterna var 31-40 år gamla. 38% av de 

kvinnliga respondenterna var 41- 50 år gamla, 28% av de manliga respondenterna var i 

samma ålder. Vidare visade även analysen att 22% av de kvinnliga respondenterna var 

51-60, medan 22% av de manliga respondenterna var i samma ålder. 3% av de kvinnliga 

respondenterna och 8% av de manliga respondenterna var 61 år eller äldre. Märk att i den 

största ålderskategorin, 41-50 år, är 59% män. Resultatet visar att kvinnor är mer 

representerade i den yngsta ålderskatergorin och män är mer representerade i den äldsta. 

Dock visar resultatet också att de kvinnliga respondenterna är lite äldre än de manliga.  

 

6.1.2 Utbildning och kön 

Nedanstående korstabell redovisar respondenternas utbildning, samt hur utbildningen 

skiljer sig mellan manliga och kvinnliga respondenter. Resultatet av en bivariat 

korrelationsanalys gav korrelationsvärdet r=0,175 och p-värdet  p<0,005. Detta innebär 

att det inte finns något samband mellan varaiblerna. 

 

Tabell 2: Korstabell över respondenternas kön och utbildning 

 

Kön Yrkesför

beredan

de 

Studieförb

eredande 

Yrkesh

ögskola 

3-årig 

högskoleu

tbildning 

4-årig 

högskoleu

tbildning 

5-årig 

högskoleu

tbildning 

Högskoleut

bildning 

som 

To

tal 
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gymnasi

eutbildni

ng 

gymnasieu

tbildning 

omfattar 

mer än 5 år 

Kvinn

or 

22 25 9 25 6 9 3 35 

Män 12 18 10 33 5 13 8 65 

Total 15 21 10 30 5 12 6 100 

 

Variabeln utbildning kodades om för att lättare kunna definiera hur många som hade en 

hög respektive låg utbildning. Den omkodade variabeln innehöll 2 utbildningsnivåer, till 

skillnad från den ovanstående orginalvariabeln. Utbildningsnivåerna var låg utbildning 

och hög utbildning. Majoriteten av respondenterna, 54%, uppgav att de hade en hög 

utbildning. Majoriteten av de manliga respondenterna hade en hög utbildning. 

Majoriteten av de kvinnliga respondenterna hade en låg utbildning. Notera att detta 

resultat inte är statistiskt signifikant. 

 

6.1.3 Lön och kön 

För att undersöka respondenternas lön och hur den skilde sig åt mellan könen gjordes en 

bivariat korrelationsanalys. Analysen visade ett positivt korrelationsvärde r= 0,244 och 

p-värdet p<0,05. Detta visar att resultatet är signifikant. Ett positivt korrelationsvärde 

innebär att höga värden i den ena variabeln hänger samman med höga värden i den andra 

variabeln. Notera att antalet respondenter som tjänar mer än 40 000 i månaden kan tolkas 

som orimlig. Det indikerar att respondenterna kan ha tolkat frågan Hur mycket tjänar du 

i lön varje månad (efter skatt)? fel, och missat det som står i parantes. Detta innebär att 

resultatet kan vara missvisande. Gruppen med hög lön är inte nödvändigtvis så stor. Det 

kan också innebära att manliga respondenter inte är högre betalda än de kvinnliga 

respondenterna. Dock kan vi anta att de med högre utbildning har högre lön, vilket 

innebär att de manliga respondenterna har en generellt högre lön än de kvinnliga. Den är 

nödvändigtvis inte så mycket högre som resultatet visar. 

 

Tabell 3: Korstabell över variablerna lön och kön 

 

Kön 16 000-

20 000 

21 000-

25 000 

26 000-

30 000 

31 000-

35 000 

36 000-

40 000 

Mer än 

40 000 

Total 

Kvinnor 19 22 25 13 9 13 35 
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Män 3 17 25 18 10  25 65 

Total 9 18 25 16 10 21 100 

 

 

Sammantaget visar detta resultat att majoriteten av respondenterna är välbetalda. Dock 

kan detta resultat vara missvisande, respondenterna behöver nödvändigtvis inte vara 

välbetalda. Resultatet visar även att de manliga respondenterna hade en högre lön än de 

kvinnliga respondenterna. En korrelationsanalys mellan lön och utbildning visade ett 

samband med värdet r=0,333, och ett p-värde p<0,01. En annan bivariat 

korrelationsanalys mellan variablerna lön och ålder visade korrelationsvärdet r=0,229 

med p-värdet p<0,01. Dessa resultat indikerar att utbildning och ålder också påverkar 

respondenternas lön. För att dra en optimal slutsats av resultatet om kvinnor och mäns lön 

hade alla respondenter varit tvungna att ha lika lång utbildning och varit lika gamla. 

 

6.1.4 Analys av respondenternas bakgrund 

Det var fler kvinnliga än manliga respondenter i den yngsta ålderskategorin, de kvinnliga 

respondenterna hade en generellt lägre utbildning och en generellt lägre lön än deras 

manliga motsvarigheter. Det innebär att de kvinnliga respondenterna är mer 

representerade i en arbetsposition som innebär en lägre yrkesstatus. Notera dock att 

resultatet av analyserna om variabeln lön kan vara missvisande. Då vi vet att de manliga 

respondenterna har en generellt högre utbildning än de kvinnliga är det rimligt att anta att 

de fortfarande har en högre lön än de kvinnliga respondenterna. Resultatet visar att 

manliga respondenter, välbetalda respondenter och respondenter som är 41-50 år utgör 

de största grupperna i undersökningen. De kvinnliga respondenterna innehar oftare en 

lägre yrkesstatus, och de manliga respondenterna innehar oftare har en högre yrkesstatus. 

Märk att de manliga respondenterna är i majoritet i alla grupperna som innebär en högre 

yrkesstatus. 

 

Moss Kanters (1977) teori om tokenism förklarar detta.  Hon menar att kvinnor i 

mansdominerade yrken är i en sämre position än deras manliga kollegor. (Moss Kanter, 

1977: 68). Detta innebär att de kvinnliga respondenterna inte har samma möjligheter och 

privilegier som deras manliga kollegor. Detta förklaras med hjälp av begreppet synlighet 

som innebär att kvinnor antingen blir mer synliga på grund av sitt kön, eller mindre 

synliga på grund av det. Om kvinnor syns mer innebär det även att deras misstag är mer 
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synliga än deras manliga kollegors. Detta kan få dem att framstå som mindre kompetenta 

i jämförelse med sina kollegor. Detta gör det svårare för kvinnor i mansdominerade yrken 

att avancera till en bättre arbetsposition. 

 

Vidare kan även Moss Kanters (1977) begrepp assimilering förklara kvinnors sämre 

position. Kvinnor förväntas leva upp till förväntningar som den manliga omgivningen har 

på dem. Exempelvis att de inte ska klaga på deras arbetssituation (Denissen, 2014). Detta 

gör att kvinnor i mansdominerade yrken inte uttrycker negativa åsikter om orättvisor 

påträffas på arbetsplatsen. Ett exempel på detta är att endast manliga respondenter uppgav 

att de inte blev hörda av sina chefer när de uttryckte att diskriminering förekom på 

arbetsplatsen. Vidare leder detta till att inget görs åt orättvisor som drabbar kvinnliga 

medarbetare (Buchannan, 2014).  

 

6.2 En trygg och jämställd arbetsplats 

I detta avsnitt undersöks om respondenterna anser arbetsgivarens förmåga att tillgodose 

en trygg och jämställd arbetsplats är god. I den tidigare forskningen förklaras att 

organisatoriska faktorer påverkar kvinnors trivsel på arbetsplatsen. Detta studeras genom 

att mäta variabler som undersöker respondenternas generella erfarenheter och åsikter 

angående olika faktorer som påverkas av organisationens struktur. Variablerna omkodas 

till ett index som sedan analyseras i relation till bakgrundsvariabler. Sedan analyseras 

desssa fynd utifrån det teoretiska ramverket. Detta indexet har valts att kallas för 

organisationsindex. Vidare görs bivariata korrelationsanalyser mellan 

organisationsindexet och utvalda variabler som indikerar inkludering. Då det i 

undersökningen finns många variabler som indikerar inkludering har endast de som anses 

vara mest relevanta redovisats. Slutligen görs även en teoretisk analys av de resultat som 

finns här. 

 

6.2.1 Organisationsindexet och beskrivande variabler 

Organisationsindexet mäter om respondenterna anser att deras arbetsgivares förmåga att 

tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats är god eller dålig. En bivariat 

korrelationsanalys gav korrelationsvärdet r=0,099 som inte var signifikant. Tabellen 

visar att en svag majoritet av respondenterna ansåg att deras arbetsgivares förmåga att 

tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats var dålig. Endast 11% ansåg att den var god. 

Resultatet visar även mer än dubbelt så många procentenheter av de manliga 
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respondenterna än de kvinnliga ansåg att deras arbetsgivares förmåga att tillgodose en 

trygg och jämställd arbetsplats var god. Det är även värt att notera att fler procentenheter 

av de kvinnliga respondenterna var osäkra angående deras arbetsgivares förmåga att 

tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats. En reliabilitetsanalys visade att 

organisationsindexet hade ett Chronbach’s alpha på 0,810, vilket innebär att indexets 

reliabilitet är hög. 

 

Tabell 4: Korstabell över Organisationsindexet och respondenternas kön. 

Organisationsindex 

Kön Instämmer Vet ej Tar avstånd Totalt 

Kvinnor 6 43 50 35 

Män 14 35 51 65 

Total 11 38 51 100 

  

 

Vidare undersöktes organisationsindexet i relation till respondenternas lön och 

utbildning. Detta för att undersöka om indexet påverkades av respondenternas 

yrkesstatus. En bivariat korrelationsanalys visade att det fanns ett negativt samband 

mellan organisationsindexet och variabeln lön. Analysen visade ett negaitivt 

korrelationsvärde på r=-0,207 med ett p-värde p<0,05. Ett negativt korrelationsvärde 

innebär att höga eller låga värden i organisationsindexet hänger samman med hög eller 

låg lön. Korrelationen är svag men den indikerar att lön kan vara en förklarande orsak till 

respondenternas generella erfarenheter och åsikter angående deras arbetsgivarens 

förmåga att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats. En korstabellsanalys visade att 

de respondenter som har en låg lön är generellt mindre nöjda med arbetsgivarens förmåga 

att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats. 

 

En bivariat korrelationsanalys gjordes mellan organisationsindexet och variabeln ålder. 

Analysen visade att det inte fanns något signifikant samband. Resultatet av en 

korstabellsanalys visar att respondenterna i de lägre ålderskategorierna är mindre nöjda 

med sin arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats. De som 

var mest nöjda med sin arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg och jämställd 

arbetsplats var 51-60 år gamla.  Resultatet visar även att respondenternas nöjdhet med sin 

arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats ökade med åldern, 
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med en drastisk ökning hos respondenter som var 41-50 år. Sedan sjönk nöjdheten 

drastiskt hos den äldsta ålderskategorin.  

 

6.2.2 Analys av organisationsindexet och beskrivande variabler 

Fler manliga respondenter var nöjda med sin arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg 

och jämställd arbetsplats, medan fler kvinnliga respondenter var osäkra. Likaså har 

respondenter som har högre lön även högre indexvärden än respondenter med lägre lön i 

organisationsindexet. Även respondenter i åldrarna 41-50 år har drastiskt högre 

indexvärden än respondenter i övriga ålderskategorier. Dessa grupper, som är mer positivt 

inställda till deras arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats, 

samma de grupper som innebär en bättre arbetsposition, de är grupper som främst är 

mansdominerade i denna studie.  

 

Moss Kanter (1977) påvisar att män, som huvudsaklig grupp i mansdominerade yrken, 

innehar privilegier som deras kvinnliga kollegor inte har. Ett exempel från den tidigare 

forskningen är att de ofta har högre lön än sina kvinnliga kollegor (Buchannan, 2014). 

Det innebär att de respondenter med en bra arbetsposition är troligare att ha en mer positiv 

inställning, än andra respondenter, till arbetsgivarens förmåga att tillgodose en trygg och 

jämställd arbetsplats. Då kvinnor är mer representerade i de grupper som innebär en sämre 

position i yrket tar de inte del av samma fördelar som deras manliga kollegor gör. Vidare 

talar även Moss Kanter (1977) om att kvinnor syns mer på grund av sitt kön, eller att de 

syns mindre på grund av det. Om de kvinnliga respondenternas prestationer i arbetet inte 

bekräftas och erkänns av organisationen kommer de inte heller att få ta del av 

privilegierna som bekräftar deras prestation. Detta kan då leda till att de kvinnliga 

respondenterna är mindre säkra, eller negativa, till deras arbetsgivares förmåga att 

tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats. 

 

Även Collins (2008) teori om grupptillhörighet kan förklara detta resultat. Då 

arbetsplatsen är den fysiska plats där sociala ritualer mellan gruppmedlemmar sker blir 

arbetsplatsen en symbol för gruppen. Collins (2008) kallar detta ett heligt objekt. Åsikter 

om det heliga objektet reflekterar åsikter om gruppen. Då åsikterna om gruppen är 

positiva stärks åsikterna om arbetsplatsen och de organisatoriska faktorerna. Det skulle 

strida mot den gemensamma moralen att uttrycka sig negativt gentemot arbetsplatsen. 
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Detta förklarar varför manliga respondenter är mer nöjda med sin arbetsgivares förmåga 

att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats än de kvinnliga respondenterna. 

 

6.2.3 Organisationsindexet och inkludering 

Ett negativt samband fanns mellan organisationsindexet och variabeln som mätte om 

respondenterna ansåg att deras kompetens blev ifrågasatt av sina manliga kollegor och 

chefer. Ett negativt samband innebär att höga värden i indexet hänger samman med låga 

värden hos variabeln. . Korrelationen hade ett värde på r=0,513, vilket är en medelstark 

korrelation med p-värdet p<0,01 vilket innebär att resultatet är signifikant.  

 

Tabell 5: Korstabell över organisationsindexet  och respondenternas ställning i 

påståendet om ifrågasatt kompetens av manliga kollegor 

 

   Organisationsindex 

  Instämmer Vet ej Tar 

avstånd 

Total 

Min kompetens Instämmer 0 0 16 8 

ifrågasätts av Vet ej 0 6 17 11 

mina manliga 

kollegor eller  

Tar 

avstånd  

100 94 67 81 

chefer Total 11 38 51 100 

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna inte ansåg att deras manliga kollegor 

och chefer ifrågasatte deras kompetens. Det visar även att om en respondent hade en 

positiv eller osäker attityd till företagets förmåga att tillgodose en trygg och jämställd 

arbetsplats var det en större chans att hen inte ansåg att deras kompetens blev ifrågasatt 

av manliga kollegor och chefer. En likadan analys gjordes mellan organisationsindexet 

och om respondenterna ansåg att deras kompetens ifrågasattes av deras kvinnliga kollegor 

och chefer. Nästan inga respondenter ansåg att deras kompetens ifrågasattes av kvinnliga 

kollegor eller chefer.  

 

En annan bivariat korrelationsanalys visade att det fanns ett negativt samband mellan 

organisationsindexet och variabeln som utredde om respondenterna kände olust inför att 

gå till arbetet. Detta negaitva samband innebär att höga värden i organisationsindexet  
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hänger samman med låga värden i den andra vaiabeln. Korrelationsvärdet var r=-0,315, 

vilket är relativt svagt men inte obefintligt. P-värdet var p< 0,01, vilket innebär att 

resultatet är signifikant. 71% av de respondenter som hade låga indexvärden menade även 

att de Aldrig kände en olust inför att gå till arbetet. 88% av de respondenter som uppvisade 

osäkra indexvärden menade att de Aldrig kände en olust inför att gå till arbetet. Alla 

respondenter som uppvisade höga indexvärden menade detta. Resultatet visar att ju högre 

värden en respondent hade i indexet desto större chans att hen Aldrig upplevde en olust 

inför att gå till jobbet. 

 

Korrelationen mellan organsiationsindexet och variabeln som mätte respondenternas 

åsikter angående om det fanns en klyfta mellan män och kvinnor på arbetet hade 

korrelationsvärdet r=-0,305. P-värdet var p<0,01 vilket visar att sambandet är signifikant. 

Då korrelationsvärdet är negativt innebär det att låga värden i indexet hänger samman 

med höga värden i påståendet. Notera ett inre bortfall av en respondent. 

 

Tabell 6: Korstabell över organisationsindexet och respondenternas ställning i 

påståendet om att det finns en tydlig klyfta mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. 

 

Organisationsindex 

  Instämmer Vet ej Tar avstånd Total 

Det finns 

en tydlig 

Instämmer 10 0 22 18 

klyfta Vet ej 0 15 15 14 

mellan 

män  

Tar avstånd 90 70 62 68 

och 

kvinnor 

Total 11 38 51 100 

 

Ur resultatet kan det utläsas att det var större chans att en respondent Instämde till 

påståendet om de hade låga indexvärden i organisationsindexet. När en respondent hade 

låga indexvärden var det större chans att hen tog avstånd till påståendet än om hen hade 

höga indexvärden. Det innebär att en respondent som anser att hens arbetsgivares förmåga 

att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats är god antagligen anser att det inte finns 
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en klyfta mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Notera att majoriteten av 

respondenterna ansåg att det inte fanns någon klyfta mellan könen.  

 

6.2.4 Analys av organisationsindexet och inkludering 

Sammanfattningsvis är yrkesstatus en relevant variabel i relation till organisationsindexet. 

Lön är specifikt signifikant. Då resultatet av denna variabel kan vara missvisande kan det 

innebära att lön inte är signifikant i relation till organisatoriska faktorer. Dock är det 

rimligt att anta att någon med en hög lön har bättre erfarenheter och åsikter om 

organisatoriska faktorer. Således kan det antas att resultatet är någonlunda korrekt. 

Variabeln kön var dock inte relevant i relation till organisationsindexet. Variabeln ålder 

var dock det. De yngre respondenterna tycks vara de mest kritiska mot arbetsgivarens 

förmåga att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats. Slutligen verkar 

respondenternas åsikter om organisatoriska faktorer påverka deras åsikter om inkludering 

i yrket. När respondenterna känner att deras arbetsgivare tillgodoser en trygg och 

jämställd arbetsplats påverkar det dem att även ha mer positiva attityder till variabler som 

mäter olika situationer av inkludering. 

 

De respondenter som hade högre indexvärden i organisationsindexet hade ofta mer 

positiva värden i variabler som mätte inkludering. Det innebär att de respondenter som 

tillhörde de huvudsakliga grupperna var troligare att känna sig mer inkluderade i sitt yrke 

än de som tillhörde andra grupper. Då vi från tidigare avsnitt i detta kapitel vet att män är 

mer representerade i de huvudsakliga grupperna än kvinnot innebär detta att manliga 

respondenter oftare känner sig inkluderade i sina yrken i jämförelse med kvinnliga 

respondenter.  

 

Moss Kanters (1977) teori förklarar varför manliga respondenter, i denna undersökning, 

oftare känner sig inkluderade än kvinnliga respondenter. Kontrastsituationen innebär att 

män markerar likheter mellan varandra och skillnader mellan dem själva och tokens, deras 

kvinnliga kollegor (Moss Kanter, 1977: 210). Det innebär att de kvinnliga kollegorna blir 

olika den huvudsakliga gruppen på grund av sitt kön. Det skapar ett utanförskap bland 

kvinnor i mansdominerade yrken. Kvinnor som inte blir erkända i sitt yrke genom 

organisatoriska faktorer känner sig inte heller erkända i sitt yrke av sina medarbetare för 

att de inte har samma fördelar som deras manliga kollegor.  
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6.3 Sociala beteenden på arbetsplatsen 

Detta avsnitt syftar till att klargöra respondenternas åsikter och erfarenheter angående 

sociala mönster mellan dem själva och deras kollegor. Detta för att undersöka hur stark 

tillhörighet respondenterna kände till sina kollegor. Likt ovanstående avsnitt skapades ett 

index utifrån variabler som mätte respondenternas attityder angående deras sociala 

beteende mellan respondenterna och deras kollegor. Till en början sätts indexet i relation 

till de beskrivande variablerna för att få en bild av under vilka omständigheter indexet är 

applicerbart. Sedan sätts indexet i relation till variabler som indikerar inkludering på 

arbetsplatsen.  

 

6.3.1 Socialt index och beskrivande variabler 

Majoriteten av respondenterna hade generellt osäkra indexvärden angående sociala 

beteenden mellan dem själva och deras kollegor. Dock var det fler respondenter som hade 

en positiv inställning i indexet än respondenter som hade en negativ inställning. En 

reliabilitetsanalys visade att indexets Chronbachs Alfa är 0,652. Detta innebär att indexets 

reliabilitet kan ifrågasättas då detta värdet är strax under det värde som brukar anses vara 

gränsen för att ett index ska ha hög relaibilitet. Ett Chronbachs Alfa med värdet 0,7 brukar 

anses vara gränsen för en hög reliabilitet.  

 

Tabell 7: Korstabell över det sociala indexet och respondenternas kön 

   Socialt index 

Kön Instämmer Vet ej Tar avstånd Total 

Kvinnor 45 38 33 34 

Män 55 62 66 66 

Total 24 56 20 100 

 

 

Vidare gjordes en bivariat korrelationsanalys av det sociala indexet och variabeln kön. 

Analysen visade en svag korrelation med värdet r=0,207, p-värdet var p<0,05. Resultatet 

av analysen visar att de kvinnliga respondenterna oftare umgås med sina medarbetare än 

de manliga respondenterna.  

 

Bivariata korrelationsanalyser gjordes för att utreda sambandet mellan det sociala indexet 

och yrkesstatus. Dock fanns det inget samband mellan det sociala indexet och 
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respondenternas lön, inte heller mellan det sociala indexet och utbildning. Detta innebär 

att respondenternas sociala beteende mellan dem själva och deras kollegor inte 

påverkades av yrkesstatus. 

 

Vidare gjordes en bivariat korrelationsanalys som undersökte sambandet mellan det 

sociala indexet och ålder. Analysen visade ett korrelationsvärde på r=-0,310, som var 

signifikant med 99% säkerhet. 43% av de respondenter som var 41-50 år gamla, 45% av 

de respondenter som var 51-60 år gamla, samt 33% av de respondenter som var 61-67 år 

gamla hade höga värden i det sociala indexet. 30% av respondenterna som var 19-30 år 

gamla, 30% av de respondenterna som var 31-40 år gamla, hade låga värden i indexet. 

Resultatet av analysen visar att respondenterna som var 41-50 år gamla var mest benägna 

att umgås med sina medarbetare i jämförelse med resterande ålderskategorier. 

 

6.3.2 Analys av det sociala indexet och beskrivande variabler 

De kvinnliga respondenterna umgicks oftare med sina kollegor än vad de manliga 

respondenterna gjorde. Collins (2008) förklarar att det är önskvärt att tillhöra en etablerad 

grupp, och Moss Kanter (1977) förklarar att kvinnor inte tillhör den etablerade gruppen 

på mansdominerade arbetsplatser på grund av sitt kön. Detta kan innebära att då kvinnor 

har svårare att tillhöra den huvudsakliga gruppen på en mansdominerad arbetsplats 

anstränger de sig mer än män för att få medlemskap i den. De anstränger sig mer för att 

bli accepterade i den huvudsakliga gruppen då de redan som kvinnor är avvikande från 

gruppen. De uppmärksammar sina försök att bli accepterade, medan de manliga 

respondenterna redan är accepterade i den huvudsakliga gruppen och uppmärksammar 

inte sitt sociala beteende på samma sätt.  

 

Även variabeln ålder påverkade respondenternas sociala beteende med sina medarbetare. 

Den åldersgrupp som var mest benägna att ofta umgås med sina medarbetare var den 

åldersgrupp där majoriteten av respondenterna befann sig i, 41-50 år. Som tidigare 

fastställt kan det antas att arbetande individer i denna ålder har mer tid investerad i sitt 

yrke än yngre individer. Det innebär att de har haft längre tid att lära känna sina 

medarbetare. Collins (2008) förklarar att sociala ritualer skapar och stärker band mellan 

individer. Dessa sociala ritualer kan både ske i formell och naturell form. Den individ 

som har befunnit sig på en arbetsplats under en längre tid har, medvetet eller omedvetet, 

ingått i flera naturliga sociala ritualer med andra individer på arbetsplatsen. Individen har 
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antagligen även deltagit i fler formella ritualer än någon som är yngre. Det är logiskt att 

denna grupp är den som umgås mest med sina medarbetare då de har haft tiden att ta del 

av samhörigheten på arbetsplatsen. Det är även i denna åldersgrupp som flest kvinnliga 

respondenter uppgav att de tillhörde. Detta föreslår att denna åldersgrupp kan vara den 

grupp som mest umgås med sina medarbetare då många kvinnor ingår i den. 

 

6.3.3 Socialt index och inkludering 

En bivariat korrelationsanalys av det sociala indexet och variabeln som mätte om 

respondenterna ansåg att deras kompetens ifrågasattes av kvinnliga kollegor fann 

korrelationsvärdet r=-0,333. Sambandet är signifikant med 99% säkerhet, p<0,01. Då 

korrelationen är negativ indikerar detta att höga värden i indexet hänger samman med 

låga värden i variabeln. 95% av respondenterna som hade höga indexvärden tog avstånd 

till påståendet om de ansåg att deras kvinnliga medarbetare ifrågasatte deras kompetens. 

66% av de som hade låga värden i det sociala indexet tog avstånd till påståendet. Detta 

resultat visar att de respondenter som hade höga värden i det sociala indexet var troligare 

att ta avstånd till påståendet om att deras kvinnliga kollegor ifrågasatte deras kompetens 

än de respondenter som hade låga indexvärden. Det är viktigt att notera att en stark 

majoritet av respondenterna tog avstånd till påståendet, oavsett deras värden i det sociala 

indexet. 

 

En bivariat korrelationsanalys undersökte om det fanns ett samband mellan det sociala 

indexet och variabeln som mätte om respondenterna ansåg att manliga kollegor 

ifrågasatte deras kompetens. Korrelationens värde var r=-0,248 och var signifikant med 

95% säkerhet p<0,05. Det är ett negativt värde vilket indikerar att höga värden i det 

sociala indexet hänger samman med låga värden i variabeln. 90% av de respondenter som 

hade höga värden i indexet tog avstånd till påståendet om de ansåg att deras manliga 

medarbetare ifrågasatte deras kompetens. 66% av de respondenter som hade låga 

indexvärden i det sociala indexet tog avstånd till påståendet. Resultatet visar att 

majoriteten av respondenterna, oavsett kön, inte ansåg att deras manliga kollegor 

ifrågasatte deras kompetens. Det visar även att de respondenter som hade höga 

indexvärden var troligare att ta avstånd till påståendet. I jämförelse med ovanstående 

resultat finns inga större skillnader.  
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En positiv korrelation fanns mellan det sociala indexet och variabeln som mätte om 

kvinnor och män arbetade självständigt i lika stor utsträckning. En positiv korrelation 

indikerar att höga värden i det sociala indexet hänger samman med höga värden i 

variabeln. Korrelationen hade värdet r=0,377 med p-värdet p<0,01. Resultatet visar att 

majoriteten av respondenterna anser att män och kvinnor arbetar självständigt i lika stor 

utsträckning. Respondenter som hade höga värden i indexet var troligare att instämma till 

påståendet än de respondenter som har låga värden i indexet. 

 

Tabell 8: Korstabell av det sociala indexet och respondenternas ställning i påståendet 

om kvinnor och män arbetar självständigt i lika stor utsträckning. 

 

   Socialt index 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Analys av det sociala indexet och inkludering 

Sammanfattningsvis tenderar de kvinnliga respondenterna att ha högre värden i det 

sociala indexet i jämförelse med de manliga respondenterna. Vidare fanns även att 

respondenter i åldrarna 31-50 år hade högre värden i indexet än de respondenter som var 

yngre eller äldre. De kvarvarande beskrivande variablerna var utbildning och lön: de 

variabler som indikerar yrkesstatus. Det fanns dock inga resultat som visade att dessa 

variabler var intressanta i relation till det sociala indexet. Vidare visar resultaten att om 

respondenterna hade höga värden i det sociala indexet var de mer benägna att ha positiva 

åsikter om inkludering på arbetsplatsen.   

 

Respondenter som sällan umgicks med sina medarbetare var troligare att anse att deras 

kompetens blev ifrågasatt av deras kvinnliga och manliga kollegor. Collins (2008) 

förklarar att grupptillhörighet skapas och stärks då individer deltar i sociala ritualer. Om 

man sällan umgås med sina medarbetare på och utanför arbetsplatsen deltar man sällan i 

sociala ritualer. Vidare vet vi att majoriteten av de respondenter som uppgav att de sällan 

  Instämmer Vet ej Tar 

avstånd 

Total 

Kvinnor och Instämmer 100 84 33 86 

män arbetar   Vet ej 0 12 33 11 

i lika mycket  Tar avstånd 0 4 33 3 

självständigt Total 24 56 20 100 
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umgicks med sina medarbetare var män. Moss Kanter (1977) förklarar att kvinnor i 

mansdominerade yrken ofta assimilerar sig efter deras kollegors stereotypa tankar om 

dem. Hon menar att många kvinnor anser att det är lättare att anpassa sig än motsätta sig. 

Den tidigare forskningen förklarar att det finns en stereotypisk uppfattning om att kvinnor 

i mansdominerade yrken inte ska klaga (Denissen, 2014). Detta förklarar varför manliga 

respondenter är mer benägna att uttrycka att deras kollegor ifrågasätter deras kompetens 

än de kvinnliga. 

 

Samma princip kan appliceras på resultatet om att respondenter som ofta umgicks med 

sina medarbetare var mer benägna att anse att män och kvinnor arbetade självständigt i 

lika stor utsträckning på arbetsplatsen. Vi vet att kvinnliga respondenter uppgav att de 

ofta umgicks med sina medarbetare. Då kvinnor, medvetet eller omedvetet, lever upp till 

de stereotypa förväntningarna som finns på dem är de mindre benägna att uttrycka kritik 

mot yrket eller arbetsplatsen än män. 

 

6.4 Diskriminering 

I detta avsnitt utreds hur exkluderande faktorer påverkas av de index som redovisas i de 

två föregående avsnitten: organisationsindexet och det sociala indexet. Respondenternas 

åsikter om diskriminering undersöks då diskriminering är en extrem form av exkludering. 

Genom att undersöka detta tillåts en förståelse för vem som exkluderas och exkluderar på 

arbetsplatsen. Respondenternas åsikter om vilka faktorer som diskriminering på deras 

arbetsplatser beror på utreds. Respondenterna uppgav variablerna Ålder och Kön som de 

vanligaste orsakerna till diskriminering på arbetsplatsen. De kvinnliga respondenterna var 

mer benägna att uppge kön som en vanlig orsak till diskriminering på arbetsplatsen, 

medan de manliga respondenterna var oftare benägna att ange ålder som en vanlig orsak 

till diskriminering på arbetsplatsen. Slutligen görs en teoretisk analys av resultatet. 

 

6.4.1 Indexen och diskriminering 

En bivariat korrelationsanalys mellan organisationsindexet och variabeln som undersökte 

om respondenterna hade varit utsatta för diskriminering under det senaste året gav 

korrelationsvärdet r=-0,242 som hade p-värdet p<0,05. Den negativa korrelationen 

indikerar att höga värden i organisationsindexet hänger samman med låga värden i 

variabeln.  
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Tabell 9: Korstabell över organisationsindexet och respondenternas ställning i 

påståendet om de hade blivit diskriminerade under det senaste året  

Organisationsindex 

Diskriminerad Instämmer Vet ej Tar avstånd Total 

Instämmer 0 6 9 7 

Vet ej 0 6 13 9 

Tar avstånd 100 88 78 84 

Total 11 38 51 100 

 

Detta resultat visar att respondenter som  främst hade låga värden i indexet var mer 

benägna att inte ta avstånd till påstående. Respondenter med osäkra värden var också mer 

benägna att instämma till påståendet än de respondenter med höga värden. Notera att en 

stark majoritet av respondenterna menade att de inte hade varit utsatta för diskriminering 

under det senaste året. Vidare fanns att 13% av de kvinnliga respondenterna, och 7% av 

de manliga respondenterna uppgav att de hade varit utsatta för någon typ av 

diskriminering under det senaste året. Det innebär att de kvinnliga respondenterna var 

mer utsatta för diskriminering än de manliga respondenterna. 

 

En annan bivariat korrelationsanalys av organisationsindexet och variabeln som mätte om 

respondenterna hade blivit diskriminerade av sina manliga kollegor eller chefer fann en 

korrelation värdet r=-0,257, p-värdet var p<0,05. En minoritet av respondenterna med 

osäkra och låga värden i organisationsindexet menade att de hade blivit diskriminerade 

av manliga kollegor eller chefer under det senaste året. En annan minoritet av 

respondenterna med låga och osäkra värden i organisationsindexet menade att de inte 

visste om de hade blivit diskriminerade. Det var fler kvinnliga respondenter än manliga 

som uppgav att de hade blivit diskriminerade av manliga kollegor eller chefer under det 

senaste året. I jämförelse med ovanstående stycke kan slutsatsen dras att majoriteten av 

de respondenter som har blivit diskriminerade under det senaste året har blivit 

diskriminerade av manliga kollegor eller chefer. Det är även intressant att notera att det 

enbart är kvinnliga respondenter som uppgett att de har blivit diskriminerade av sina 

kvinnliga kollegor eller chefer under det senaste året. 

 

En korrelation med värdet r=0,244 fanns mellan det sociala indexet och variabeln som 

mätte om respondenterna ansåg att de blev hörda av sina chefer när de berättade om 
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diskriminerande beteende på arbetsplatsen. Korrelationen p-värde var p<0,01. 5% av de 

respondenter som hade höga värden i det sociala indexet, 8% av de som hade osäkra 

värden i indexet, och 6% av de respondenter med låga värden i indexet, ansåg att de inte 

blev hörda av sina chefer när de berättade om diskriminerande beteenden. 93% av 

respondenterna ansåg att de blev hörda av sina chefer när de berättade om 

diskriminerande beteende på arbetsplatsen. Resultaten visar att en minoritet av 

respondenterna, oavsett indexvärde, tog avstånd till påståendet. Resultaten visade även 

att fler manliga respondenter, än kvinnliga, uppgav att de inte ansåg att de blev hörda av 

sina chefer när de berättade om diskriminerande beteenden på arbetsplatsen. 

 

6.4.2 Analys av indexen och diskriminering 

Resultaten visar att diskriminering är sällan förekommande på de arbetsplatser som är 

representerade i undersökningen. Dock verkar diskriminering oftare förekomma bland de 

respondenter som inte är nöjda med deras arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg 

och jämställd arbetsplats än de respondenter som är nöjda. Diskriminering verkar även 

vara oftare förekommande bland de respondenter som inte umgicks ofta med sina 

medarbetare på och utanför arbetsplatsen. Dock verkar sociala faktorer inte påverka 

diskriminering lika mycket som organisatoriska faktorer gör. 

 

Vidare visar resultatet även att de kvinnliga respondenterna är mer utsatta för 

diskriminering än de manliga respondenterna. Det är de kvinnliga respondenterna som 

oftare exkluderas när exkludering förekommer på arbetsplatsen. Det visar även att män 

oftare är de som diskriminerar på de mansdominerade arbetsplatser som har undersökts. 

Det verkar även som att de manliga respondenterna inte anser att deras kvinnliga kollegor 

diskriminerar dem. Dock var det endast kvinnliga respondenter som ansåg att de blev 

diskriminerade av sina kvinnliga kollegor. Notera att det var betydligt fler procent 

kvinnliga respondenter som uppgav att de hade blivit diskriminerade av sina manliga 

kollegor än sina kvinnliga kollegor. Detta trots att det var betydligt fler manliga 

respondenter som deltagit i undersökningen. Det var dock de manliga respondenterna som 

var mer benägna att uppge att deras chefer inte lyssnade på dem när de berättade om 

diskriminerande beteenden på arbetsplatsen. Detta trots att kvinnliga respondenter var 

mer utsatta för diskriminering.   
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De som var mer missnöjda med sina arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg och 

jämställd arbetsplats var även utsatta för diskriminering i större utsträckning än andra. 

Det är intressant att notera att en svag majoritet av respondenterna var missnöjda med 

deras arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats. Det innebär 

att det är problematiskt att försöka applicera Collins och Moss Kanters teorier då 

majoritetens åsikter inte stämmer överens med det som fastställs i tidigare stycken. Dock 

visar resultaten även att det främst är kvinnor som är utsatta för diskriminering. Således 

kan vi anta att de som är utsatta för diskriminering i denna undersökning är främst kvinnor 

som är missnöjda med deras arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg och jämställd 

arbetsplats.  

 

Resultaten fann även att det var främst män på arbetsplatsen som diskriminerade. Män 

utgör den största gruppen i mansdominerade yrken. Collins (2008) talar om att det finns 

ett slags oskrivet kontrakt mellan gruppmedlemmar. Detta kontrakt innebär att 

gruppmedlemmarna delar en moral: ett tankesätt om vilket beteende som är rätt och fel i 

relation till gruppen. Män i mansdominerade yrken håller varandra ansvariga för att 

reproducera maskulinitet. Moss Kanter (1977) menar att när de kvinnliga respondenterna 

är i stark minoritet blir de tokens, vilket innebär att de inte blir betraktade som individer 

utan snarare som representanter för något annorlunda. Att diskriminera kvinnliga kollegor 

kan betraktas som ett försök till att reproducera manlighet och sätta gränser för avvikande 

kvinnligt beteende.  

 

Resultatet visade även att ett fåtal kvinnor anser att de blir diskriminerade av sina 

kvinnliga medarbetare. Då kvinnor försöker hitta sätt att navigera sig bland de gränser 

som deras manliga kollegor sätter för manligt och kvinnligt beteende (Denissen, 2014) 

förväntas kvinnor ta avstånd till andra kvinnor (Lingren, 1985). Då endast kvinnliga 

respondenter uppger att de är utsatta för diskriminering av andra kvinnor på arbetsplatsen 

kan detta betraktas som ett försök av de kvinnor som diskriminerar att utöva den manliga 

moralen. Det kan även betraktas som att de kvinnor som uppger att de blivit 

diskriminerade av andra kvinnliga medarbetare försöker ta del av den maskulina kulturen. 

Oavsett visar detta att kvinnor i mansdominerade yrken kan försöka ta del av den 

maskulina kulturen genom att avgränsa sig från andra kvinnliga medarbetare. 
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7 Slutsats 

Kvinnors inkludering i mansdominerade yrken kan förstås genom både organisatoriska 

och sociala faktorer. Dock är de organisatoriska faktorerna mer centrala för en lyckad 

inkludering. Detta då ett organisatoriskt erkännande av kvinnor i sitt yrke, exempelvis i 

form av lika villkor och lika lön, påverkar om de kvinnliga respondenterna känner sig 

erkända i sitt yrke av sina medarbetare. Kvinnor som inte blir erkända i sitt yrke av 

organisationen känner sig inte heller erkända i sitt yrke av sina kollegor. De 

organisatoriska faktorerna är också avgörande för exkludering, eller diskriminering, av 

kvinnliga medarbetare. De som upplevde diskriminering var främst kvinnor som inte 

ansåg att deras arbetsgivares förmåga att tillgodose en trygg och jämställd arbetsplats var 

bra. Det innebär att det är kvinnor som inte har samma villkor och privilegier som sina 

medarbetare som blir exkluderade på arbetsplatsen. Således är organisatoriska faktorer 

mest avgörande för en lyckad inkludering av kvinnor i mansdominerade yrken. 

 

Sociala faktorer är i fokus på en individuell nivå; när en individ försöker bli erkänd i sitt 

yrke. Hälften av de kvinnliga respondenterna hade låga värden i organisationsindexet. 

Endast 6% av de kvinnliga respondenterna hade låga värden i det sociala indexet. Detta 

trots att det är de kvinnliga respondenterna som blir exkluderade och behandlade 

annorlunda på arbetsplatsen. De kvinnliga respondenterna vill tillhöra den huvudsakliga 

gruppen på arbetsplatsen. De tar avstånd till andra kvinnliga medarbetare som betraktas 

annorlunda för att markera att de inte är samma. De assimilerar sig själva till stereotyper 

för att inte upplevas som ett hot mot deras manliga kollegor. Detta är dock problematiskt 

då kvinnor endast blir inkluderade under deras manliga kollegors villkor. Om kvinnorna 

anser att de är inkluderade genom sociala faktorer kommer de centrala organisatoriska 

faktorerna bli svårare att upptäcka. Sociala faktorer är inte den mest centrala lösningen 

för att inkludering av kvinnliga medarbetare, men det är den lättaste lösningen för 

individen.   

 

8 Diskussion 

Studiens resultat visar att kvinnors inkludering i mansdominerade yrken kan förstås 

genom både organisatoriska och sociala faktorer. De organisatoriska faktorerna är mest 

centrala för att en lyckad inkludering ska ske. Inkludering som sker utifrån sociala 

faktorer kan dölja exkludering utifrån organisatoriska faktorer. Dessa resultat hjälper oss 
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förstå att kvinnor inte nödvändigtvis behöver vara inkluderade i yrket bara för att de till 

synes är inkluderade i den maskulina kulturen. 

 

Resultaten från denna studie visade dock få och svaga samband. De resultat som redovisas 

har korrelationsvärden runt 0,2-0,5. Om dessa resultat stämmer och ser likadana ut vid en 

mer omfattande undersökning är det självklart positivt. Det skulle innebära att kvinnor är 

nästintill helt inkluderade i mansdominerade yrken, alternativt att exkludering knappt är 

tillräckligt synligt för att en kvantitativ studie skall kunna upptäcka det. Som nämns i 

slutsatsen skulle dock inte de organisatoriska faktorerna upptäckas om de kvinnliga 

respondenterna till synes hade varit inkluderade. Dock kan resultaten tolkas som 

indikatorer på intressanta samband. Det innebär att vid en mer omfattande studie skulle 

sambandens korrelationsvärden höjas.  

 

Resultatets svaga samband skulle kunna bero på urvalet. Då antalet respondenter är 

relativt få i relation till urvalets bredd och med hänsyn till att det är ett bekvämlighetsurval 

riskeras ett snedfördelat urval. Ett exempel på detta är att det finns en överrepresentation 

av välutbildade och välbetalda respondenter, alltså är respondenter med hög yrkesstatus 

mer representerade än respondenter med låg yrkesstatus. Detta hade kunnat undvikas till 

viss del om undersökningen hade gått som planerat och endast hade undersökt en 

mansdominerad bransch, teknikbranschen. Ett annat sätt att undvika snedfördelning hade 

varit att dela ut enkäterna i fysisk form. Detta för att många yrken med lägre status inte 

har lika stor tillgång till en dator som yrken med högre status ofta har. Valet att endast 

dela ut en webbenkät gjordes då det var vad företagen önskade. Som det diskuteras i 

denna uppsats metodkapitel kan det argumenteras att ett snävare tillvägagångssätt under 

insamlingen av empirin hade kunnat ge starkare samband. Exempelvis hade det varit 

fördelaktigt att endast studera ett mansdominerat yrke då detta antagligen hade givit mer 

tillförlitliga och generaliserbara resultat. Detta anses dock skulle ha försvårat insamlingen 

av materialet då det hade inneburit att ett stort antal företag hade varit tvungna att gå med 

på att delta i undersökningen. Detta då antalet kvinnor i de flesta mansdominerade yrken 

är extremt få på enskilda arbetsplatser. 

 

I jämförelse med den redovisade tidigare forskningen visar resultaten från denna studie 

liknande indikationer. Exempelvis skriver bland andra Abrahamsson (2014) och 

Buchanan (2014) om vikten av organisationens struktur, organisatoriska förändringar, 



  
 

40 

och belöningssystem. Artiklarna förklarar också att sociala beteenden på arbetsplatsen 

kan förklaras genom organisationens struktur. Detta stämmer överens med denna studies 

resultat om att  det främst är de organisatoriska faktorerna som påverkar kvinnors 

inkludering i mansdominerade yrken och att sociala faktorer verkar vara en följd av detta. 

Även Moss Kanter (1977) menade att det var organisationers strukturer som påverkar 

kvinnors integrering på mansdominerade arbetsplatser.  

 

Det som skiljer denna studien från andra studier är att den snarare handlar om inkludering 

och erkännande av kvinnor i mansdominerade yrken än integrering av kvinnor i 

mansdominerade yrken. Det är en studie av ett kulturellt problem som är en konsekvens 

av en strukturell könsintegrering. Det är intressant att lösningen på ett kulturellt problem 

är strukturellt. Detta då organisatoriska faktorer är den huvudsakliga lösningen på 

problemet. Resultaten visar att problematiken med inkludering i mansdominerade yrken 

är organisatoriska. Det krävs en förändring i organisationen för att kvinnor ska inkluderas 

i mansdominerade yrken. Kvinnor och män förtjänar att tjäna lika lön för lika arbete, och 

de förtjänar att vara lika säkra på vilka faktorer som påverkar deras löneutvecklig. De 

förtjänar att synas lika mycket oavsett deras kön. Det är företagen som bär ansvaret för 

att anställda ska behandlas som lika på grund av deras yrke, och inte olika på grund av 

deras kön.  

 

Det finns mycket forskning angående könsintegrering på arbetsplatser. Det kulturella 

problemet, inkludering, som följer detta strukturella problem finns det lite direkt 

forskning om. Mer forskning angående ämnet skulle tydliggöra att det finns ett kulturellt 

problem som medföljer integrering. Integrering handlar om mer än att endast öka antalet 

individer från en grupp på en plats som är dominerad av en annan grupp. Det handlar om 

att låta båda grupperna ha samma förutsättningar att accepteras och erkännas på platsen. 

Strukturella ändringar medför kulturella problem. Vi måste kunna identifiera dessa 

problem och hitta lösningar på dem. 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Notini. Jag studerar sociologi 3 på Linnéuniversitetet i Växjö. Denna 

terminen skriver jag en C-uppsats om kvinnor i mansdominerade yrken. Syftet med denna 

enkätundersökning är att studera vilka faktorer som påverkar inkluderingen av kvinnliga 

medarbetare i mansdominerade yrken, och hur dessa faktorer skiljer sig mellan olika typer 

av yrken. 

 

Ditt deltagande i denna enkätundersökning är frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta 

genomförandet av enkäten, och du kan närsomhelst kontakta mig om du inte längre vill att 

den informationen du har angett ska användas i undersökningen. Du som respondent 

garanteras anonymitet, vilket innebär att ingen kan identifiera vem du är utifrån uppsatsen. 

Svaren från enkäterna kommer endast att användas i denna uppsats. Enkäten tar 10-15 

minuter att slutföra. 

 

Uppstår det frågor kring enkäten eller uppsatsen kan du kontakta mig 

genom nedanstående mailaddress. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emelie Notini 

en222qz@student.lnu.se 

 

Bilaga B Enkät 
 

Är du...? * 

 
Man 

Kvinna 

Annat/Vill inte uppge 

Vilket år är du född? 

 

mailto:en222qz@student.lnu.se


  
 

II 

Vad är din yrkestitel? 

 
 

Hur mycket tjänar du i lön varje månad(efter skatt)? 

Mindre än 15 000 SEK 

16 000 - 20 000 SEK 

21 000- 25 000 SEK 

26 000 - 30 000 SEK 

31 000 - 35 000 SEK 

36 000 - 40 000 SEK 

Mer än 40 000 SEK 

Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande arbete? 

Mindre än 1 år 

1-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16-20 år 

Mer än 20 år 

Vilken är din högsta avslutade utbildning? 



  
 

III 

Grundskola (klass 1 till klass 9) 

Yrkesförberedande gymnasieutbildning 

Högskoleförberednade gymnasieutbildning 

Yrkeshögskola 

Treårig högskoleutbildning 

Fyraårig högskoleutbildning 

Femårig högskoleutbildning 

Högskoleutbildning som innefattar mer än fem år 

 

Som barn lekte jag med... 

  Alltid Ofta Vet ej Sällan Aldrig   
Flickor 

Pojkar 

Jag är uppvuxen i en familj med... 

En mamma och en pappa 

En ensamstående mamma 

En ensamstående pappa 

Två mammor 

Två pappor 

En förmyndare som inte var min förälder 

Annat/Vill inte uppge 

Jag är uppvuxen med... 



  
 

IV 

Inga syskon 

Ett syskon 

Två syskon 
 
Tre syskon 
 
Fyra syskon 
 
Fem syskon 

Fler än fem syskon 

 

Jag är uppvuxen med... 

Inga syskon 

Flest systrar 

Flest bröder 

Lika måna systrar som bröder 

När jag var barn arbetade min mamma... 

   Instämmer Vet ej/Inte tillämpbart Tar avstånd   

Heltid 

Deltid 

Som hemmafru 

Inte alls 

När jag var barn arbetade min pappa... 

   Instämmer Vet ej/Inte tillämpbart Tar avstånd   

Heltid 

Deltid 

Som hemmaman 

Inte alls 

Under min uppväxt sköttes matlagning av... 



  
 

V 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd

 Tar avstånd   

Mamma 

Pappa 

Annan 

Under min uppväxt lagades söndriga saker av… 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd

 Tar avstånd   

Mamma 

Pappa 

Annan 

Under min uppväxt städades hemmet av… 

 Instämmer Instämmer delvis Vet ej/Inte tillämpbart Tar delvis avstånd  Tar avstånd   
Mamma 

Pappa 

Annan 

Under min uppväxt fixades bilen av… 
  Instämmer Instämmer delvis Vet ej/Inte tillämpbart Tar delvis avstånd  Tar avstånd   

Mamma 

Pappa 

Annan 

Under min uppväxt tvättade... 

 Instämmer Instämmer delvis Vet ej/Inte tillämpbart Tar delvis avstånd  Tar avstånd   
Mamma 

Pappa 

Annan 

  



  
 

VI 

Under min uppväxt utfördes trädgårdsarbete av...   

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej/Inte tillämpbart Tar delvis avstånd  Tar avstånd   
Mamma 

Pappa 

Annan 

På min arbetsplats arbetar de flesta... 

I mindre än 1 år 

1-3 år 

4-7 år 

8-10 år 

I mer än 10 år 

Vet inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

På min arbetsplats... 

 Instämmer Vet  Tar delvis
 Tar 

   Instämmer delvis ej
 avstånd avstånd   

kan jag påverka min arbetssituation (t ex arbetsinnehåll, arbetsmiljö, planering, 

arbetsuppgifter) i den utsträckning som jag vill 

bemöts mäns och kvinnors förslag och synpunkter med samma intresse 

kan män och kvinnor kombinera föräldraskap och arbete 

arbetar män och kvinnor i lika stor utsträckning i team 

arbetar män och kvinnor i lika stor utsträckning självständigt 

sker befordran och rekrytering efter kvalifikation, och inte med hänsyn till kön 

tar chefer ansvar för ökad jämställdhet 

umgås män och kvinnor ofta med varandra 

umgås kvinnor främst med kvinnor, och män främst med män 

arbetar man aktivt med en jämställdhetsplan 

värderas mäns och kvinnors erfarenheter och kompetens lika 

inkluderas alla medarbetare, oavsett kön, i konversationer 

Det är tydligt för mig vilka faktorer som påverkar min löneutveckling 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Min arbetsplats borde arbeta mer aktivt för att få en jämnare fördelning av kvinnor/män 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

På min arbetsplats får kvinnor och män lika lön för lika arbete 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

 



  
 

VIII 

De flesta av mina chefer är män 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Mina manliga kollegor erbjuder mig hjälp med arbetsuppgifter utan att jag frågar 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Mina kvinnliga kollegor erbjuder mig hjälp med arbetsuppgifter utan att jag frågar 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

 

Föräldraledighet på min arbetsplats utnyttjas... 

Instämmer 
            Instämmer delvis 

Vet 
ej 

Tar delvis 
avstånd                    

Tar 
avstånd   

Främst av män 

Främst av kvinnor 

Lika mycket av både män och kvinnor 

Det händer att jag känner olust inför att gå till jobbet 
   Alltid Ofta Vet ej Sällan Aldrig   

       

Det händer att jag går till arbetet då jag borde ha sjukskrivit mig   

   Alltid Ofta Vet ej Sällan  Aldrig   

      

På arbetstid umgås jag med 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd   

Mina manliga kollegor 

Mina kvinnliga kollegor 

På fritiden umgås jag med... 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd   



  
 

IX 

Mina manliga kollegor 

Mina kvinnliga kollegor 

På min arbetsplats sker arrangerade gruppövningar/gruppaktiviteter under arbetsdagar... 

Dagligen 

Varje vecka 

Varje månad 

Varje kvartal 

Årligen 

Aldrig 

På min arbetsplats sker arrangerade gruppövningar/gruppaktiviteter utanför arbetstid... 

Dagligen 

Varje vecka 

Varje månad 

Varje kvartal 

Årligen 

Aldrig 

Jag har stått över aktiviteter utanför arbetsplatsen med mina kollegor för att 

                                                            Instämmer       Instämmer delvis        Vet inte       Tar delvis avstånd         Tar avstånd   

Jag har inte tid att delta 

Jag trivs inte med mina kollegor 

Jag var sjuk 

Aktiviteten tilltalade inte mig 

Det finns en tydlig klyfta mellan män och kvinnor på min arbetsplats 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       



  
 

X 

  

Jag trivs bäst på arbetsplatsen när jag kan umgås med... 

mina kvinnliga medarbetare 

mina manliga medarbetare 

alla mina medarbetare 

Annat 

Under det senaste året har jag varit utsatt för någon typ av diskriminering på min arbetsplats 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

När diskriminering förekommer på min arbetsplats, tror jag det beror på... 

Kön 

Etnisk tillhörighet 

Religiös trosuppfattning 

Funktionsförmåga 

Sexuell läggning 

Ålder 

Annat 

Under det senaste året har jag blivit diskriminerad av kvinnliga kollegor/chefer 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Under det senaste året har jag blivit diskriminerad av manliga kollegor/chefer 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Om jag berättar om diskriminerande beteende för mina chefer blir jag hörd 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Jag upplever att min kompetens blir ifrågasatt av mina kvinnliga medarbetare 



  
 

XI 

   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

  

Jag upplever att min kompetens blir ifrågasatt av mina manliga medarbetare 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

  

Mina kvinnliga medarbetare visar att de vill inkludera mig i sociala sammanhang (ex. konversationer, 
aktiviteter etc.) 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Mina manliga medarbetare visar att de vill inkludera mig i sociala sammanhang (ex. konversationer, 
aktiviteter etc.) 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

     
   

Jag känner mig inkluderad i sociala sammanhang (ex. konversationer, aktiviteter etc.) av mina 
kvinnliga medarbetare 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd   

       

 
Jag känner mig inkluderad i sociala sammanhang (ex. konversationer, aktiviteter etc.) av mina manliga 
medarbetare 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Jag ändrar mitt sätt (språk och förhållningssätt) när jag umgås med mina manliga kollegor gentemot 
mina kvinnliga kollegor 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

Mina kvinnliga kollegor behandlar mig annorlunda p g a mitt kön 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

  



  
 

XII 

Mina manliga kollegor behandlar mig annorlunda p g a mitt kön 
   Instämmer Instämmer delvis Vet ej Tar delvis avstånd Tar avstånd  

       

  

 

 

 

 

 


